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RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho apresenta os resultados de análises críticos nos procedimentos 

administrativos na atuação dos processos de desfazimentos dos veículos e 

equipamentos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

com a propositura de melhorias. Os processos foram analisados e conduzidos aos 

moldes da legislação pertinentes. Desta forma, a abordagem por processos de 

negócios em diagnóstico organizacional se destacando por permitir à organização, em 

meio ao ambiente de constantes mudanças, a uma adaptação necessária 

institucional. Neste sentido, a análise procedeu de um estágio preliminar a procura de 

um contato inicial com o assunto verificado, por meio da observação e estudo, visando 

proporcionar um maior conhecimento do problema, propôs a construção de um 

método de diagnóstico organizacional, de forma complementar aos já conhecidos, ao 

acrescentar a orientação por processos de negócios e o entendimento da organização 

como um sistema completo, relacionado, mutável e flexível. O trabalho considerou as 

questões de cultura organizacional, os processos administrativos em andamento e 

finalizados, os manuais adotados pela administração com foco na compreensão do 

processo de negócio atual e identificação dos steakholders. Dos resultados 

apresentados identificaram os problemas, por meio da análise crítica do processo (AS-

IS) e a técnica dos 8 gatilhos, que ensejou a proposta de melhoria do processo (TO-

BE) O trabalho apresentou a proposta de gestão de processo por mapeamento de 

processo, que possibilitará melhor atuação interna para o desenvolvimento das 

atividades administrativas referente a gestão de frota e de patrimônio do ICMBio. 

   

 

Palavras-chave: Destinação de bens. Gestão de processo. Melhoria de processo.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 
The present work shows the results of the administrative analyzes in the administrative 

procedures of processes of vehicle and equipment outcomes of the Chico Mendes 

Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio) with a proposal for improvements. The 

processes were analyzed and conducted according to the relevant legislation. In this 

way, an approach to business processes in organizational diagnosis, with emphasis 

on allowing the organization, in an environment of constant change, a necessary 

institutional adaptation. In this sense, an analysis processed in a preliminary stage to 

search for an initial contact with the subject, through observation and study, allows 

greater knowledge of the problem, proposes the construction of an organizational 

diagnostic method, in a complementary way to the already known, followed by 

guidance for business processes and understanding of the organization as a complete, 

related, changeable and flexible system. The work considered as issues of 

organizational culture, the administrative processes in progress and finalized, the 

manuals adopted by the management with a focus on understanding the current 

business process and identifying the members of the steak. The presented results 

identify the problems, through the critical analysis of the process (AS-IS) and the 

technique of 8 triggers, that analyze the process improvement proposal (TO-BE) or the 

works shown in the process management proposal by process mapping, which 

enabled the best internal performance for the development of administrative activities 

related to the management of assets and assets of ICMBio. 
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1 Introdução  

 

 

1.1 Tema 

 

 

 

Cada vez, o mundo, mais globalizado e sendo impulsionado pelo avanço 

tecnológico para suprir as demandas da econômica mundial, contudo, o Brasil não se 

diverge do restante do mundo. As organizações privadas e as públicas possuem 

características bastante distintas em termos de performace ou finalidades. Dentre 

essas características podem serem veladas nos aspecto institucionais, mas emergem 

rapidamente no cotidiano administrativo.  

Logo, antes de qualquer ação é indispensável entender o contexto da 

organização, detectando, identificando e entendendo as razões dos comportamentos 

organizacionais atuais para uma propositura de melhoria. Desta maneira, a realização 

de diagnósticos surge como abordagem de análise e auxílio à gestão, que de forma 

vinculada ao planejamento estratégico, contribuirá para a definição da capacidade de 

resposta às mudanças do ambiente organizacional e facilitará na prática das decisões. 

Neste sentido, a gestão de processo é um caminho inovador para os 

procedimentos de alienação de bens móveis do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio.  

A Administração, ainda possui seu modelo de gestão muito pautado na 

burocracia, com característica na morosidade, engessado, excesso de formalidade e 

em controles excessivos. 

Atualmente o ICMBio compõe em seu acervo patrimonial aproximadamente 

1.954 veículos terrestres, além das embarcações e equipamentos de motor à 

combustão; sendo que a boa parte da frota e dos equipamentos são advindos do 

IBAMA com o tempo de utilização bastante avançada.  

Outrossim, ao longo dos 12 anos do ICMBio e 30 anos de criação do IBAMA 

pela Lei nº 7.735, de 22 de Fevereiro de 1989 não houve registro que estabelecesse 

uma política de aquisição de veículos oficiais e equipamentos e consequentemente 

com a destinação pré-estabelecida, mediante análise e parecer de comissão 
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especifica para alienação dos veículos e equipamentos considerados inservíveis, 

assim, aplicando ao princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduo Sólido com 

fulcro na Lei nº 12. 305, de 2 de agosto de 2010 e nos termos da Art. 2º do Decreto nº 

9.373, de 11/05/2018, que estabelece a ecoeficiência:  

 

Art. 2º No cumprimento ao disposto neste Decreto, aplicam-se os princípios 
e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme o disposto na 
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em especial: 
I - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a 
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta (BRASIL, 
2018) 

 

Entende-se que com a crescente demanda Institucional, ao longo destes quase 

13 anos do ICMBio foi indispensável e necessário as aquisições de veículos oficiais e 

equipamentos para atender a missão do ICMBio, diga-se de passagem, não sendo o 

suficiente as aludidas aquisições com objetivo de substituir os considerando em mau 

estado de conservação (inservíveis), visto que a idade média dos veículos e 

equipamentos do ICMBio são de 12 (doze) anos, FIGURA 11.  

 

1.2 Unidade de aplicação  

 

Em conformidade com o Decreto nº 8.974, de 24 de janeiro de 2017, que 

aprovou a estrutura regimental o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, que tem sede nacional em Brasília, no Distrito Federal e possui a 

seguinte estrutura organizacional:  

 

a) Órgão colegiado - Comitê Gestor: formado pelo Presidente, Diretores, 

Procurador Federal, Auditoria e Assessorias de Comunicação, Internacional e 

Parlamentar; 

b) Órgão de apoio direto ao presidente - Gabinete; 

c) Órgãos seccionais - Procuradoria Federal Especializada e Diretoria de 

Planejamento, Administração e Logística e Auditoria Interna; 
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d) Órgãos específicos singulares - Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de 

Conservação, Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial e 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade. 

e) As unidades descentralizadas, formadas pelas Coordenações Regionais, 

Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, pela Academia Nacional da 

Biodiversidade (ACADEBio) responsável pela formação, pelas Unidades 

Avançadas de Administração e Finanças, e pelas unidades de conservação 

federais espalhados pelo território nacional.  

Neste sentido, o ICMBio compõe a sua estrutura organizacional e 

administrativa, conforme FIGURA 1, organograma abaixo:  

 

 

FIGURA 1 – Organograma Geral do ICMBio1 

 

 
1 Imagem disponivel em: Fonte: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-
somos/organograma_do_icmbio_2019.pdf Acessado em: 29/04/2020 

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-somos/organograma_do_icmbio_2019.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-somos/organograma_do_icmbio_2019.pdf
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Outrossim, segundo o sitio do ICMBio (2020), descreveu em sintese algumas 

atribuições da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística – DIPLAN: 

 
A Diretoria de Planejamento, Administração e Logística cuida, entre outras 
ações, da normatização, execução, acompanhamento do orçamento, 
promoção e articulação institucional e gestão da tecnologia da informação. 
Existem quatro coordenações gerais que cuidam da execução dessas ações: 
Administração e Tecnologia da Informação; Gestão de Pessoas; Finanças e 
Arrecadação e Planejamento Operacional e Orçamento.  
 
Ela supre atualmente 385 unidades organizacionais do ICMBio, distribuídas 
em mais de mil municípios. Entre as tarefas estão a de coordenar, executar, 
normatizar, controlar, orientar, e supervisionar as atividades inerentes aos 
sistemas federais de gestão da administração pública no que se refere a 
recursos humanos, materiais, patrimoniais, contabilidade, execução 
financeira e serviços gerais.  
Ela cuida, ainda, do gerenciamento das arrecadações, por meio de ações 
estratégicas. O foco é suprir as Unidades de Conservação federais e Centros 
de Pesquisa e Conservação do ICMBio, objetivando um melhor controle 
institucional, preventivo e ostensivo, quanto à sustentação financeira dessas 
unidades descentralizadas.  
 
Buscando atender melhor essas unidades, a diretoria conta com nove 
Unidades Avançadas de Administração Financeira - UAAFs, que se 
constituem em uma estrutura de suprimentos de meios para composição das 
unidades descentralizadas do ICMBio, subordinadas diretamente à 
Administração Central (ICMBIO, 2020). 

 

O trabalho contou com a colaboração dos setores do ICMBio, afeta diretamente 

e indiretamente, com os dados que foram levantados dos relatórios atualizados da 

gestão de frota do Instituto, conforme processo nº 02070.006608/2019-68.   

A gestão de bens patrimonial é exercida pelo Serviço de Controle de Bens – 

SECOB, que está vinculado a estrutura organizacional da Diretoria de Administração, 

Logística e Planejamento – DIPLAN, conforme o organograma abaixo: 
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FIGURA 2 – Organograma Diretoria de Administração, Logística e Planejamento – DIPLAN2 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio em uma autarquia em regime especial, em 28 de agosto de 2007, pela Lei 

11.516, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama). Assim abarcou os ditames do art 3º da Lei de Criação do 

ICMBio, in verbis: 

 

O patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, 
o pessoal, os cargos e funções vinculados ao Ibama, relacionados às 
finalidades elencadas no art. 1o desta Lei ficam transferidos para o Instituto 
Chico Mendes, bem como os direitos, créditos e obrigações, decorrentes de 
lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas receitas. 

 
2  Imagem disponível em: Fonte:https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-
somos/organograma_do_icmbio_2019.pdf Acessado em: 29/04/2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
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Parágrafo único.  Ato do Poder Executivo disciplinará a transição do 
patrimônio, dos recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, 
de pessoal, de cargos e funções, de direitos, créditos e obrigações, 
decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas 
receitas do Ibama para o Instituto Chico Mendes (BRASIL, 2007).  

 

Desta forma, o ICMBio dentre outras atribuições, assumiu todos os atos 

administrativos advindo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, entretanto, herdou os bens móveis em estado de 

conservação já bem utilizado, inclusive, os veículos e equipamentos que pertenciam 

ao antigo detentor do bem. 

Neste sentido, entendemos que o mapeamento de processo poderá contribuir 

de forma efetiva nos procedimentos de desfazimento de veiculos e equipamentos do 

ICMBio, coniderados inserviveis, tornando mais célere e eficiente os trabalhos. 

Vale destacar, ainda, a impotância deste trabalho, tendo em vista atende ao 

Relatório de Avalliação nº 02/2019, citado pela Auditoria do ICMBio, que recomendou 

uma politica de gestão de frota a seguinte ação: “Mapeamento completo do processo, 

desde a aquisição até o desfazimento, incluindo pagamento de licenciamento e 

multas, para identificar atores e atividades que fazem parte do processo” , como 

também, carências de recursos humanos e de sistema  integrado de controle 

patrimonial, conforme o Relatório de Avaliação – SEI: 6428492, vinculado ao Processo 

nº 02070.006608/2019-68, a qual motivou o presente trabalho aos moldes do Capitulo 

VIII, da  IN nº 23 do ICMBio: 

 

CAPÍTULO VIII DO DESFAZIMENTO OU BAIXA PATRIMONIAL  
Art. 30. Os procedimentos de desfazimento e baixa patrimonial serão 
coordenados pela Coordenação-Geral de Administração e Tecnologia da 
Informação que promoverá consultas anuais às unidades administrativas do 
Instituto para verificar a existência de materiais passíveis de desfazimento. 
Art. 31. Concluído o levantamento de bens passíveis de desfazimento, será 
constituída a Comissão de Desfazimento, nomeada pela Coordenação-Geral 
de Administração e Tecnologia da Informação, composta de no mínimo 3 
(três) membros, para classificar e avaliar os materiais permanentes de acordo 
com seu estado de conservação, observando os seguintes critérios: I - bom, 
quando estiver em perfeitas condições e em uso normal; e II - inservível, 
quando o material não estiver em uso. §1º Para que seja considerado 
inservível, o material será classificado como: a) ocioso: encontra-se em 
perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado; b) recuperável: material 
que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação seja 
de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo 
e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; c) antieconômico: 
material cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja precário, em 
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virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou d) 
irrecuperável: material que não pode ser utilizado para o fim a que se destina 
devido à perda de suas características devido ao uso normal ou avaria ou em 
razão de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta por cento do seu 
valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser 
injustificável a sua recuperação. §2º O processo de desfazimento, exceto a 
transferência interna e a baixa patrimonial por extravio por violência, será 
integralmente conduzido pela Comissão de Desfazimento segundo as 
orientações e procedimentos dispostos pela Coordenação-Geral de 
Administração e Tecnologia da Informação. §3º A destinação dos bens 
indicados para desfazimento deverá observar estritamente as modalidades 
de desfazimento em função do estado de conservação do material, seus 
possíveis recebedores ou situações que demandam sua inutilização, 
consoante arts. 4º ao 16 do Decreto 9.373/2018, observando-se 
adicionalmente o constante na Lei nº 12.305/2010, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. §4º O desfazimento de equipamentos 
de informática observará o disposto no art. 14 do Decreto nº 9.373/218 e 
demais normativos expedidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicação. §5º Para cada desfazimento de material, incluindo 
os casos de inutilização e de extravio por violência, será lavrado o respectivo 
documento que formaliza o desfazimento que comporá o processo de baixa 
patrimonial a ser promovida pela Coordenação-Geral de Administração e 
Tecnologia da Informação. §6º A remoção física de bens patrimoniais 
desfeitos das dependências do Instituto será providenciada pelo seu 
beneficiário. §7º O remanejamento de materiais permanentes entre unidades 
administrativas somente poderá ocorrer mediante autorização prévia da 
Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação (DIÁRIO, 
2018). 

 

Por derradeiro, importa justificar a necessidade da administração atender os 

requisitos das normas e a legislações pertinentes de maneira efetiva, utilizando-se de 

todas as ferramentas necessárias que possibilite alcança seu objetivo, que neste caso 

especifico, o mapeamento de processo e melhoria no desfazimento dos veículos e 

equipamentos da frota do ICMBio, considerados inserviveis. 

 

1.4 Objetivo 

 

Realizar o mapeamento do processo de desfazimento dos veículos e 

equipamentos do ICMBio, mediante a identificação das etapas, dos agentes, das 

atividades e propor melhorias. 

Executar o mapeamento de processo (AS-IS) e melhoria de processo (TO-

BE) na gestão patrimonial da frota do ICMBio, no que tange alienação de bens móveis. 

Demonstrar o fluxo dos procedimentos de forma a promover celeridade, 

transparência e efetividade norteando aos gestores na condução da alienação de 

bens patrimoniais da frota do ICMBio, com fulcro nas orientações da normas legais. 
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2 Metodologia de realização da prática 

 

 

2.1 Das análises gerais e iniciais 

 

 

Inicialmente, foram analisadas as legislações, as normas e os manuais que 

norteia à desfazimento (alienação) de bem público. Outrossim, considerando a 

importância ao entender a metodologia utilizado, atualmente, pelo ICMBio; quais os 

atores envolvidos no processo. Sendo assim, foi aplicado um questionário aos 

stakeholders (Serviços de Controle de Bens - SECOB, Serviços de Frota – SEFROT, 

Divisão de Licitação – DLIC e a Unidade Avançada de Administração e Finança do 

Rio de Janeiro - UAAF 6 RJ), do ICMBio. 

Os questionários foram aplicados com perguntas diretas e objetivas, antes 

sendo informado a finalidade para contribuir no diagnóstico da organização com efeito 

a compreender o processo atual e facilitar no desenho do mapeamento AS-IS, 

conforme as suas respectivas atribuições e competência institucional. 

 

Questionário 

Qual o nome e função? 

Quais são os procedimentos desenvilvidos do incio ao final no 

processo de alienação dos veiculos e equipamentos do 

ICMBio? 

Existe mapeamento de processo para alienação dos veículos 

e equipametos do ICMBio?   

Existe manual nos procedimentos de alienação por leilão no 

ICMBio? 

 

Foram analisados 80 (oitenta) processos do período de (2018-2019) no 

Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no total de 108 processos informados pelo 

SECOB. O objetivo da análise consistiu na observação dos procedimentos práticos 

administrativos, de forma a classificar os envolvidos segundos suas capacidades de 

influênciar e de decisão o rumo do mapeamento. 
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2.2 Das pessoas entrevistadas  

 

As entrevistas foram executas aos servidores do ICMBio, Talles e Miguel do 

SECOB, Jamile da equipe do SEFROT e a antiga chefe do SECOB, Diego Dorea da 

Equipe da DLIC e André Barbosa, Chefe da Unidade Avançdada de Administraçãao 

e Finanças da 6º Região do Rio de Janeiro – UAAF 6 RJ.  

 
2.3 Arcabouços para AS-IS 

 

Com base nos resultados dos questionários, manusis e observações nos 

processos, foram elementos essenciais para a elaboração do mapeamento do 

processo  AS-IS, utilizando o software Bizagi.  

Por fim, se levou em conta a análise dos 8(oito) gatilhos específicos, visando 

identificar as necessidades de melhoria no processo pesquisado, os quais são:  

 

1) Análise do resultado-alvo de indicadores de processo;  

2) Análise de variação de indicadores de processo; 

3) Análise de gargalos; 

4) Análise de handoffs;  

5) Análise das interações humanas; 

6) Análise das interações externas; 

7) Análise das regras de negócio; 

8) Análise de gaps. 

 

2.4 Arcabouços da melhoria de processo (TO-BE) 

 

Na sequência, de posse da análise do mapeamento de processo realizado atual  

(AS-IS), possibilitou na elaboração da modelangem de melhoria de processo (TO-BE). 

Para a definição do referido desenho, utilizou-se, além dos resultados provenientes 

da análise in-process. 
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3 Referencial teórico 

 
 

3.1 Gestão por processo de negócio (BPM) 

 

 

Entende-se por gestão ou gerenciamento de processo de negócio o conjunto 

de atividades simples ou complexas, interdependentes, colaborando no 

desenvolvimento do trabalho num período determinado de uma organização, 

correlacionando à cadeia de valores com objetivo de entregar um objeto ao cliente.   

Assim, definiu a ABMP BPM CBOX v.3.0, que: 

 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process 
Management) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos 
de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio 
do foco em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, 
cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias 
para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 
estabelecer a governança de processos (ABMP BPM CBOX v.3.0, p. 40, 
2013). 

 

Por conseguinte, o gerenciamento de processo de negócios traduz em uma 

metodologia organizacional com o objetivo de atender a demanda proposto pelo 

cliente, levando em consideração todos os fatores internos e externos da organização 

em um processo de ponta a ponta com o foco de entregar valores.   

Logo, segundo Pavani Júnior e Scucuglia (2011) dizem que “é uma 

disciplina que visa a inverter a lógica de gestão para um ponto de vista focado na 

cadeia de agregação de valor interfuncional, em que os interesses do processo se 

sobrepujam aos interesses departamentais” (PAVANI JÚNIOR, O.; SCUCUGLIA, 

2011, p. 375 apud CHAGAS, LEANDRO PEREIRA, 2019) 

Nesta esteia, segundo Kipper et al, 2011, entendeu que:  

 

Processo podem ser definidos como a entrada de insumos que passam por 
um processo de transformação, em um ambiente permeado por normas e 
procedimentos, gerando produtos ou serviços (saídas) que serão entregues 
aos clientes (KIPPER et al, 2011 apud PASSOS, 2016, p.16). 
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Logo, os processos são denominados um sistema de entradas e saídas de 

procedimentos (informação) capazes de produzirem (transformar) objetos (produtos / 

serviços) conforme a satisfação do demandante mediante as determinações 

organizacional, conforme representado na Figura 3. 

 

 

FIGURA 3 - Representação do conceito de processos 

 

 

Portanto, para Cruz (2003), traz a definição clássica de processo é “o conjunto 

de atividades que tem por objetivo transformar insumos, lhes acrescentando valor por 

meio de procedimentos, em bens ou serviços, as quais serão entregues e devem 

atender aos clientes”. (CRUZ, 2003 apud PASSOS, 2016, p. 16). 

O processo passou ao campo mais atualizado de fazer gestão para um efetivo 

resultado, de forma transparecer todos os campos do processo do início ao final de 

maneira a entregar ao cliente não apenas o objeto, mas em valor agregado.  

  

3.2 Modelagem de processos 

 

Segundo, BPM CBOK, 2013, modelagem de processo de negócio consitem no 

desenho de procedimentos no processo atual para futura melhoria por meio de 

representações de negócios do inicio ao fim de cada etapa de processo ou sub-
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processo (BPM CBOK, 2013, p. 72).  

Neste diapasão, Candido (2008) entendeu também que “sua realização 

deve adotar uma visão global, balanceada, pois mais importante que um processo 

isolado de bom desempenho é o desempenho dos processos integrados “ (CANDIDO 

et al., 2008 apud ALBERTI, 2016, p. 40).  

Nesta fase a equipe deve ter disponibiliddade de um dos membros com 

autonomia para decidir, assim, evitando interrupção no processo por falta de tomada 

de decisões simples (STORCH et al., 2013 apud ALBERTI, 2016, p. 40). 

A BPM CBOK – versão 3.0, conceitua as segunites Abordagens de 

modelagem de processos:  de cima para baixo (top-down), do meio para fora (middle-

out) ou de baixo para cima (bottom-up) (BPM CBOK – versão 3.0, 2013, p. 99). 

A abordagem mais indicada é a de baixo para cima, em uma sistemática 

de tarefas, condicionada ao aprimoramento do resultado buscando o modelo e a 

funcionalidade adequada.  

 

3.3 Definir Stakeholders 

 

De acordo com Alberti (2016), na visão de melhoria de resultado no 

mapeamento de processo precisa identificar os integrantes, os perfis, os niveis de  

responsabilidades, principalmente da qualificação e capacidade dos stakeholders. Os 

responsaveis dos setores operacional e gerencial dos processos,  são aqueles que 

encarregados no diagnóstico, modelagem, implantação e o monitoramento da gestão 

por processo (UNISC, 2013 apud ALBERTI, 2016, p. 41).  

As definições do ‘Stakeholders’ são baseados nas suas atribuições de acordo 

com suas competências decisória, estão apresentadas na FIGURA 4: 
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FIGURA 4 – Modelo de critério para definir competência no Stakeholders3 

 

 

Todas as definições dos stakeholders são necessárias, neste caso especifico, 

são formado por agentes públicos com encargos e responsabilidades legais, 

entretanto, não se promoverá processo sem indivíduo (PLENTZ et al., 2005 apud 

 
3 CAMPOS, 2007 apud ALBERTI, 2016, p. 41. 
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ALBERTI, 2016, p. 41). É Necessário comprometimento e responsabilidade para 

balizar o crescimento organizacional. 

 

3.4 Definições de  responsabilidades 

 

Para SMART, 2009 e BURTON, 2010 é imprescindivel a identificação dos 

responsaveis por cada processo da organização, devendo estes, trabalhar de forma 

integrada. (SMART et al., 2009; BURTON, 2010 apud ALBERTI, 2016, p. 43).  

Outrossim, os colaboradores são inseridos como processo criado de valor suas 

atividades dão o suporte ao processo. Neste conceito, surge o “dono do processo” 

(Figura 5), que é o titular pelo processo e quem garante a fluidez e facilita o 

relacionamento dos recuros aplicados  ao processo, as avaliações do funcionamento 

da organização; e o aperfeiçoamento do funcionamento do processo (HAMMER; 

STANTON, 1999; GONÇALVES, 2000b; FREDERICO; TOLEDO, 2008 apud 

ALBERTI, 2016, p. 43 ). 

 

 

 

FIGURA 5 – Identificação do rol de responsaveis 

 

Neste contexto, o patrocinador é aquele que detém poder e compreende as 

necessidades da área de negócios e recursos, ou seja, aquele com poder de fazer as 

coisas acontecerem. 
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3.5 Mapeamento de processos 

 

Segundo Campos (2007) e Benitez et al (2014) o “mapeamento de processo é 

uma ferramenta de visualização esquemática, completa e consequentemente de 

compreensão das atividades executadas aos processos, apresentando inter-relações 

entre elas e o processo” (CAMPOS et al., 2007; BENITEZ et al., 2014 apud ALBERTI, 

2016, p. 43). 

Silva (2010), cita os benefícios advindos do mapeamento de processos: 

(I) identificar os processos críticos da organização;  

(II) identificar e delimitar as fronteiras interdepartamentais; 

(III) estabelecer uma linguagem de fácil entendimento para 

todos os colaboradores em diferentes níveis dentro da 

organização;  

(IV) aperfeiçoar os processos de negócios;  

(V) criar uma base de conhecimentos dentro da organização; 

(VI) identificar os gargalos e atividades repetitivas que não 

agregam valor; 

(VII) evitar perdas de conhecimentos por rotatividade de 

pessoal e/ou sistemas de informação e; 

(VIII) padronizar a documentação interna.  

 

Cuida-se de ferramenta gerencial e de comunicação que aprimora o 

entendimento dos processos e seus procedimentos, ajudando a organização a 

visualizar com nitidez os pontos fortes e fracos, outrossim, aumentar a performance 

do negócio (VILLELA, 2000; CARVALHO, 2005 apud ALBERTI, 2016, p. 45). Além de 

possibilitar planejamento e a executação dos planos de desenvolvimento funcional. 
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FIGURA 6 - Exemplo de um mapeamento de processo 

 

Neste ponto, conhecendo o padrão para as atividades de entradas/saídas de 

informações e o ambiente organizacional, ficando possível o uso do Mapeamento de 

Processos, adequado para uma rápida melhoria na produtividade, maximizando o 

retorno sobre os esforços (RAMESH e KODALI, 2012; BENITEZ et al., 2014 apud 

ALBERTI, 2016) e possibilitando identificar: 

  

• Os processos e seus responsáveis;  

• Interações;  

• Atividades não realizadas (baseado em procedimentos e/ou diretrizes dos 

estudos iniciais);  

• Atividades duplicadas e críticas (gargalos);  

• Dificuldades e limitações;  

• Distribuição dos recursos humanos e financeiros;  

 

Instrumento tecnologico como o Bizagi Process Modeler, específico para 

desenho, documentação e detalhamento de processos de negócio, utiliza notação 

BPMN, em ambientes virtuais de fácil manuseio e entendimento, facilitando a 
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construção do mapeamento e sua visualização geral dos processos. A figura 7 

demonstra uma aplicação do mapeamento de processos no referido software. 

 

 

FIGURA 7 – Modelo de mapeamento pelo software Bizagi 

 

 

Na sequência, para Capote (2011) e Pradella (2013) apud Rafael (2016), a 

importância da manutenção documental vinculada aos processos, sendo estas 

transformam o conhecimento tácito em explícito. Servindo de apoio para o exercicio 

como também,  assegura que a informação em processos não seja desviada 

(CAPOTE, 2011; PRADELLA, 2013 apud ALBERTI, 2016, p. 88). 

 

 

3.6 Sugestão de melhorias (TO-BE) 

 

Na melhor hipotese, sendo os atores responsáveis pelo fluxo da organização, 

vale uma especial atenção no potencial criativo de cada um. Neste sentido, a 
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organização empreender automaticamente em seu crescimento. Os membros são 

conhecedores dos processos e com novas ideias e sugestões auxiliam no 

enfrentamento dos desafios que venham a surgir, pois ideias originadas daqueles 

diretamente ligados aos processos são melhores eficientemente do que aquelas 

originadas de teorias (VALERIANO et al., 2011; PRADELLA, 2013 apud ALBERTI, 

2016, p. 88).  

Após a efetivação das análises de processos como está (AS-IS), torna-se 

possível realizar o Desenho de melhoria de processo, denominado TO-BE, o qual se 

caracteriza como a representação gráfica da proposição final de melhorias de um 

processo, demonstrando como de fato o processo deve ocorrer na organização 

(PAVANI JÚNIOR & SCUCUGLIA, 2011 apud ALBERTI, 2016, p. 88).  

 

 

FIGURA 8 - Modelo de melhoria de processo4 
 

 

 

Portanto a melhoria de processo, possui como objetivo promover maior clareza 

e eficiência na execução do processo organizacional  que deve ter a participação de 

todos os membros do processo, em especial do patrocinado que validara as etapa e 

 
4 Fluxo em baixo nível com raias em BPMN -  Fonte: BPM CBOK V3.0, 2013,  p. 82. 
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ciclor do processo de ponta a ponta, de forma facilitar os objetivos da organização em 

prover seus clientes com eficiencia. 
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4 Resultados alcançados 

 

 
4.1 Dos diagnósticos iniciais  

 

 

 

O Trabalho de Aplicação Final (TAF) foi desenvolvido com o objetivo de ser um 

instrumento a ser  utilizado na padronização de processo de negócio a ser 

desenvolvido nas Unidades do ICMBio, que é o controle patrimonial na administração 

do ICMBio. Históricamente, houve uma sucessão de acúmulo de veículos e 

equipamentos considerados inservíveis, advindos dos antigos órgãos,  sem o devido 

processo de desfazimento na forma padronizada e efetiva.  

Inicialmente, na aplicação dos questionários não teve o êxito na totalidade, 

sendo respondido parcialmente pelo responsável do processo de leilão (DLIC), que 

informou à existência do processo de contratação de leiloeiro, porém não havia ainda 

um padrão definido, visto que o ICMBio não tinha feito este procedimento devido a 

especificidade do tema.  O responsavel pelo SECOB encaminhou por e-mail uma 

relação de 108 (cento e oito) processos de desfazimentos do ICMBio do período de 

2016 à 2019.   

Não  havendo o desfecho com o resultado do questionário, à vista disso,  foram 

realizados contatos por telefone com os atores no processo de desfazimento, o que 

transpareceu desmotivação na equipe por conta das  mudanças no setor, escassez 

de servidores e falta de sistema integrado de controle patrimonial do Instituto. 

A consulta dos materiais e relatórios disponibilizado pelo SECOB e a gestão 

Especializada da Unidade Avanda de Administração e Finaças do Rio de Janero - 

UAAF 6 RJ, consolidou os apontamentos dos gargalos, causando a carência na 

efetividade no processo de desfazimento de veículos e equipamentos inserviveis do 

ICMBio. Observou-se que  o acervo patrimonial da frota do ICMBio, contabilizou em 

410 veiculos, pontencialmente inservivel, no total de 1.913 (2019), conforme a 

FIGURA 7, ou seja, representando 21,43% (vinte e um ponto quarenta e três por 

cento) da frota existente do ICMBio. Vale considerar, também, que a frota do ICMBio 

é composto de veiculos leves (carros de passeio, moto e utilitários à disel), pesados 

(caminhões, ônibus, tratores e embarcações) e equipamentos (moto-serra, roçadeiras 

e motores estácionários) com a idade media de 12 (doze) anos de uso frequnte, 
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conforme Figura 9: 

 

 

FIGURA 9 – Quadro total de veíulos e iserviveis do ICMBio5 

 

O fato é que resultaram em críticas,  que circularam nos principais jornais 

do país, noticiando o estado de conservaçã, dos veiculos da frota do ICMBio, 

conforme figuras 10 a 12. 

 
5 Fonte: Acervo pessoal - Fragmento do Relatório de Gestão UAAF 6 RJ, em dezembro de 2019. 
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FIGURA 10 – Fotos circuladas nos jornais e na internet6 

 

 
6 Foto: Carlos Bandeta/Estadão (2019). Disponível em: http://encurtador.com.br/eP013 Acessado em: 
29/04/2020. 

http://encurtador.com.br/eP013
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FIGURA 11 – Fotos de veículos do processo de alienação7 

 
 

 
FIGURA 12 – Foto retirada em vistoria pela Gestão de Frota – UAAF 6 RJ8 

 
 
 

 
 

 
7 Fonte: Acervo pessoal.  
8 Fonte: Acervo pessoal. 
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FIGURA 13 – Demosntrativo de idade média dos veículos ICMBio 

 

A relação com 108 (cento e oito) processos de desfazimentos de bens móveis 

encaminhado pelo SECOB, foram analisados no Sistema Eletrônico de Informação – 

SEI!  80 (oitenta) processos no período de 2018 a 2019. Entretanto, apontaram os 

principais gargalos no processo, sendo 17,5% (desessete e meio por cento) estão 

parados aguardando regularização de documentos do veículo; 22,5%(vinte e dois e 

meio por cento) esperando passar o período do calendário eleitoral; e 60%(sessenta 

por cento) aguardando encaminhamento, conforme FIGURA 14:    
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FIGURA 14 – Gargalos nos processos de desfazimentos do ICMBio9 

 

Das análises dos processos, por amostragem, foram verificados que embora 

haja existência de um manual para alienação de bens patrimonial proposto pela 

SECOB, conforme Processo nº 02070.002814/2017-37 e modelo de passo a passo 

para desfazimento de veículos10, o Instituto não possui uma padronização formalizada 

e efetiva no procedimento para desfazimento de bens móveis. 

Outro ponto, observado, foi que as unidades demandantes instruem seus 

próprios processos de desfazimentos. Em alguns casos, demandam orientações para 

desfazimetos; em outro,  encaminham o processo solicitando  a publicação de 

nomeação de Portaria para a formalização de designação de comissão de 

desfazimento para avaliação, classificação e  desfazimentos de bens móveis. Logo, 

sendo remetido ao serviço de controle de bens – SECOB, responsável pela gestão 

patrimonial do ICMBio, sob a coordenação da Coordenação Geral de Administração 

e Tecnologia da Informação – CGATI, vinculado  Diretoria de Planejamento, 

Administração e Logistica – DIPLAN do ICMBio. Como também, os processos de 

alienação foram conduzidos de forma continuado no mesmo processo desde a origem 

da demanda até a destinação, não havendo distinção do procedimentos de 

desafetação do bem, da análise, da classificação e da destinação da alienação, ou 

seja, tudo num único processo. 

 
9 Fonte: Acervo pessoal - UAAF6RJ 03/2020. 
10 Para acesso ao passo a passo, acessar: 
https://icmbioe5.sharepoint.com/sites/Controledebens/Desfazimento%20de%20bens/Passo%20a%20
passo%20-%20Desfazimento%20de%20bens.pdf  

https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1237271&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000372&infra_hash=12dd9e986067c26cde9c0c84df48f27fb63c388032de3383e0a94a40c7e9b2f0
https://icmbioe5.sharepoint.com/sites/Controledebens/Desfazimento%20de%20bens/Passo%20a%20passo%20-%20Desfazimento%20de%20bens.pdf
https://icmbioe5.sharepoint.com/sites/Controledebens/Desfazimento%20de%20bens/Passo%20a%20passo%20-%20Desfazimento%20de%20bens.pdf
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Outro ponto importante e indispensavel foram cnsolidação e analise das 

normas e legislações aplicáveis ao desfazimento de bens móveis, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 1 -  Normas e legislação processo desfazimento 

DECRETO Nº 9.373 DE 11 DE MAIO DE 

2018  

Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a 

disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional.  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 

DE MAIO DE 2008, da Secretário de 

Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, 

Orçamento. 

Dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição 

e alienação de veículos oficiais e dá outras providências. 

DECRETO Nº 1.305, DE 9 DE 

NOVEMBRO DE 1994. 

Regulamenta a Lei nº 8.722, de 27 de outubro de 1993, que torna obrigatória a 

baixa de veículos vendidos como sucata e dá outras providências. 

Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de 

janeiro de 1998 

Estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere, bem 

como os prazos para efetivação. 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 

1993. 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 

1997. 

Estabelece normas para as eleições. 

Processo: 02083.000049/2017-71 – 

SEI: 1727545 

Orientação de Alienação Bens 

Portaria nº 30, de 22 de janeiro de 

2018, publicada no D.O.U, seção 2, p. 

47, em 26/01/2018. 

Delegação de competência à CGATI 

PORTARIA Nº 298, DE 26 DE JUNHO 

DE 2019 

Estabelece procedimentos administrativos para a autorização, celebração, 

rescisão e alteração dos atos administrativos de competência do ICMBio que 

relaciona. 

DECRETO Nº 1.305, DE 9 DE 

NOVEMBRO DE 1994. 

Regulamenta a Lei nº 8.722, de 27 de outubro de 1993, que torna obrigatória a 

baixa de veículos vendidos como sucata e dá outras providências. 

 

 

4.2 As definiçoes e as diretrizes para alienações de veículos e equipamentos 

do ICMBio 

 

 

Mapeamento de processo para desfazimento de bens móveis do acervo 

patrimonial da frota do ICMBio, aplica-se, por exemplo, princípio da proteção do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.305-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.305-1994?OpenDocument
https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1890488&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000372&infra_hash=a9d3fbb42d64e0469ba9160345dda716231d4d994c017d095a618efe6e07dc46
https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1890488&id_documento=1946815&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000372&infra_hash=d8590f17a61a612abc5a235b65ab43ca3ae4af007b73b03e6680b21bc7c7d822
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.305-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.305-1994?OpenDocument
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patrimônio na administração e os demais princípios constitucionais do direito 

administrativo, como aos princípios do interesse público e da eficiência. 

A administração deve atender o interesse público de modo eficiente, não 

poderá se valer de bens considerados inservíveis, e obsoletos, cujo desempenho seja 

aquém daquele que é esperado para atender a demanda da organização. 

Destarte dizer que em dados momentos a administração precisa desfazer dos 

seus bens móveis, desde que considerado inservível que pode ter sido ocasionado 

por vários fatores. Nessa ocasião, o legislador autorizou tal procedimento, desde que 

atenda os requisitosdas normas administrativa e legais. Outrossim, devidamente 

motivado, justificado e que satisfaça o interesse social e após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência socioeconomicamente. 

Os bens públicos são classificados de acordo à titularidade, à destinação e 

disponibilidade. No ordenamento juridico, o artigo 98 do Código Civil, adotou o critério 

da titularidadade considerando que o bem público é aquele que pertecente a pessoa 

juridica de direito público: 

 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes 
às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros 
são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.” 

“Art. 99. São bens públicos:” 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 
ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados 
a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades. 

“Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-
se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.” 

“Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 
qualificação, na forma que a lei determinar.  

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei. 

 

O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo, também, conceituou que bens 

publicos “são todos os bens que pertencem as pessoas jurídicas de Direito Público, 
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isto é, União, Estados, Distrito Federal, Municipal, respectivas autarquias e fundações 

de Direito Público” (MELO, 2013). 

Por outro lado, o regimento para o desfazimento de bens públicos móveis - É 

um conjunto de atividade de controle interno patrimonial de uma organização de direito 

público, que dispõe do bem por meio da alienação havendo a transferência de 

titularidade, neste caso especifico, por doação ou venda (leilão) dando a destinação 

e a disposição final ambientalmente adequada dos bens móveis no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme o disposto no 

Art. do Decreto nº. 9.373/2018. 

Neste diapasão, o eminente Hely Lopes Meirelles, conceituou que  “alienação 

é toda transferência de propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma de venda, 

permuta, doação, dação em pagamento, investidura, legitimação de 

posse ou concessão de domínio” (MEIRELLES, 2001,  p. 493-494). 

Em regra geral os bens públicos são inalienáveis, desde que conservada na 

forma da lei, sendo que com excessão do artigo 101 do Código Civil diz que “os bens 

públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei”. Sendo 

assim, os bens dominicais  poderão ser alienados, contanto que não estejam afetados 

a finalidade pública especifica por meio de instituto do direito privado (compras e 

vendas, doações, permutas) ou do direito público.   

Vale considerar que o controle patrimonial, consiste na recepção do bem móvel, 

o registro em sistema adequado de patrimônio,  a guarda , movimentação, 

conservação, processo de inventário e de desfazimento, baixa patrimonial e contábil, 

que deverão ser tratados como sub-processos de controle patriminial, compredendo 

nas partições de respnsabilidades, conforme seus respectivos setores pertinentes no 

ICMBio, em observância da natureza e classificações do bem na Portaria da 

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda nº 448/2002 e nas 

orientações da Instrução Normativo nº 23/2018/GABIN/ICMBIO, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018.  

 

4.3 Requisitos para alienação de bens móveis 

 

A legislação vigente estabele um dos requisitso indispensáveis no processo de 
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desfazimento de bens é a designação da comissão especial que deverá ser formada 

pelo menos de 03 (três) membros que serão os encarregados de avaliar, classificar e 

desfazer dos bens móveis declarados inservieveis por meio de alienação, conforme 

perconiza o Art. 10 do Decreto nº 9.373/2018: “As classificações e avaliações de bens 

serão efetuadas por comissão especial, instituída pela autoridade competente e 

composta por três servidores do órgão ou da entidade, no mínimo.” 

A comissão especial designada pela autoridade competente do ICMBio, dentro 

do prazo estabelecido mediante a conveniência e oportunidade da administração s 

trabalhos, com as seguintes atribuições: 

 

a) avaliar, classificar, diligênciar, convocar, sugerir e destinar os bens inservíveis de 

acordo o estado de conservação, classificando-os: 

 

1) Bom, quando estiver em perfeitas condições e em uso normal ou 

recuperável, e/ou; 

2) Inservível, quando o material não estiver em uso.  

 

b) Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como:  

 

1) ocioso: encontra-se em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado 

pela unidade; 

2) recuperável: material que não se encontra em condições de uso e cujo custo 

da recuperação seja de até 50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado ou 

cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 

3) antieconômico: material cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou 

4) irrecuperável: material que não pode ser utilizado para o fim a que se 

destina devido à perda de suas características devido ao uso normal ou avaria ou em 

razão de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de 

mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua 

recuperação. 
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O processo de alienação, exceto a transferência interna e a baixa patrimonial 

por extravio por violência, será integralmente conduzido pela comissão de 

desfazimento, de acordo com a Coordenação Geral de Administração e Tecnologia 

da Informação - CGATI. 

A destinação dos bens indicados pela comissão de desfazimento deverá 

observar estritamente as modalidades de desfazimento em função do estado de 

conservação dos materiais, seus possíveis recebedores e donatários ou situações 

que demandam sua  inutilização, consoante arts.  4º ao 16  do  Decreto 9.373/2018, 

observando -se adicionalmente o constante na Lei nº 12.305/2010, que dispõe sobre 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Para cada desfazimento de material, incluindo os casos de inutilização e de 

extravio por violência, será lavrado o respectivo documento que formaliza o 

desfazimento que comporá o processo de baixa patrimonial a ser promovida pela  

Serviços de Controle de Bens – SECOB sob a Coordenação-Geral de Administração 

e Tecnologia da Informação/CGATI. 

 

 

4.4 Tipos de classificação de bens inserviveis 

  

Os bens ociosos ou recuperáveis podem ser reaproveitados, mediante 

transferência interna ou externa, doados para outro órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão 

integrante de qualquer dos demais Poderes da União. Excepcionalmente, mediante 

ato motivado da autoridade máxima do órgão ou da entidade, vedada a delegação, os 

bens ociosos e recuperáveis poderão ser doados a Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público. 

Antieconômico – aquele cuja manutenção é onerosa, ou seu rendimento 

precário e obsoleto. Os bens classificados como antieconômicos poderão serem 

destinados para estados e municípios, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade 

de economia mista, instituições filantrópicas devidamente comprovadas e 

reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 
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Irrecuperável – trata-se do bem  móvel que não pode ser utilizado para o fim 

a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu 

custo de recuperação mais de 50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado ou 

de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.  

A destinação desses bens deve ser as instituições filantrópicas, reconhecidas 

de utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

Segundo o Parágrafo único do Decreto nº 9.373/2018, diz que:  

 

depois Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da 
alienação do bem classificado como irrecuperável, a 
autoridade competente determinará sua destinação ou 
disposição final ambientalmente adequada, nos termos da 
Lei nº 12.305, de 2010 

 

4.5 Modalidades de alienação e outras formas de destinação 

 

Ao realizar o inventário pela comissão específica, que deverá indicar os bens 

que não estão sendo utilizados pela unidade, os quais poderão ter uma melhor 

destinação e aproveitamento, que serão realizados em conformidade com o interesse 

público e social e se processará da seguinte forma: 

 

Transferência – modalidade de movimentação de caráter permanente, poderá 

ser: 

 

a) Transferência Interna – quando realizada entre unidades 

organizacionais, dentro do mesmo órgão ou entidade da União. 

b) Transferência Externa – quando realizada entre órgãos da União, 

portanto, restrita à administração direta. 

 

Cessão – A cessão, modalidade de movimentação de bens de caráter precário 
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e por prazo determinado, com transferência de posse, poderá ser realizada nas 

seguintes hipóteses: 

 

a)  entre órgãos da União; 

b) entre a União e as autarquias e fundações públicas federais;  

c) entre a União e as autarquias e fundações públicas federais e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios esuas autarquias e 

fundações públicas. 

 

A cessão dos bens não considerados inservíveis será admitida, 

excepcionalmente, mediantejustificativa da autoridade competente. 

Alienação – operação de transferência do direito de propriedade do bem, 

mediante venda, permuta ou doação, quando da ocorrência de obsoletismo, 

inadequação ou imprestabilidade do bem. 

Doação – permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação, poderá ser feita em favor:  

 

a) das autarquias e fundações públicas federais e dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações 

públicas, quando se tratar de bem ocioso ou recuperável;  

b) dos  Estados, do Distrito Federal  e  dos  Municípios e  de  suas  

autarquias e  fundações públicas e de Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público, quando se tratar de bem antieconômico;   

c) de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e de 

associações ou cooperativas que atendam aosrequisitos do Decreto 

nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, quando se tratar de bem 

irrecuperável. 

 

Excepcionalmente, mediante ato motivado da autoridade máxima do órgão ou 
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da entidade,vedada a  delegação, os  bens  ociosos e  recuperáveis poderão ser  

doados a  Organizações  da  Sociedade Civil  de Interesse Público – OSCIP, mediante 

apresentação de comprovante de reconhecimento de utilidade pública pelo Governo 

Federal, o título de filantropia. 

Permuta – permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

Venda (leilão) – os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou 

antieconômicos poderão ser vendidos mediante concorrência, leilão (Lei nº 8.666/93), 

se não for possível o reaproveitamento. 

A Instrução Normativa da SLTI nº 3, de 15 de maio de 2008, dispõe sobre a 

classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de 

veículos oficiais e dá outras providências. 

A instrução normativa traz as definições de alienação, cessão, doação, permuta 

e transferência de veículos, bem como a definição de veiculo antieconômico, 

irrecuperável (sucata), ocioso e recuperável. 

Ao dispor sobre o reaproveitamento, cessão e alienação de veículos oficiais, 

estabelece que os órgãos ou entidades da administração pública federal deverão 

proceder ao desfazimento de veículos classificados como ociosos, antieconômicos ou 

irrecuperáveis, na forma do Decreto pertinente e da própria instrução normativa.  

O veículo classificado como irrecuperável (sucata) será alienado pelo órgão ou 

entidade, obedecidos os dispositivos contidos no Decreto nº 1.305, de 09 de 

novembro de 1994, e na Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998.  

A cessão ou a alienação, atendidas as exigências legais e regulamentares, será 

realizada mediante o preenchimento do Termo de Vistoria, Termo de Cessão/Doação 

e Quadro Demonstrativo de Veículos Alienados, anexos da instrução normativa.  

A baixa do veiculo cedido ou alienado deverá ser comunicada pelo órgão ou 

pela entidade proprietária do veiculo ao Departamento de Trânsito, a Circunscrição 

Regional de Trânsito e aos demais órgãos competentes, para fins da retirada da 

isenção do IPVA, quando for o caso, bem como alteração de propriedade, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a realização do evento. 
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4.6 Das vedações   

 

As doações de bem público pressupõe interesse público e social. Por esta 

razão, não se admite liberalidade à custa do patrimônio público. A regra impõe à 

Administração que verifique se a doação consiste na melhor opção, inclusive para 

evitar a manutenção de concepções paternalistas acerca do Estado. 

Com esse desenho, é razoável que os bens obsoletos e inservíveis sejam, 

primeiro, oferecidos aos demais órgãos da Administração Pública e, num segundo 

plano, ofertados às entidades particulares de interesse público. 

De acordo com o Parágrafo 10, do Artigo 73, da Lei n° 9.504, de 30 de setembro 

de 1997, a Administração Pública não poderá fazer doações em ano eleitoral. O texto 

a sim se apresenta: 

 

Proíbe a doação em ano eleitoral por parte da Administração 
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais já autorizados em lei e já 
em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que 
o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de 
sua execução financeira e administrativa. 

 

 

Outrossim, segundo o PARECER nº 00020/2020/COMAD/PFE-

ICMBIO/PGF/AGU, SEI 6519338,  não poderá haver doação no ano de 2020, para 

pessoa jurídica de direito privado, em virtude da vedação de doação de bens em ano 

eleitoral, segundo o artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97.  

Por outro lado, conforme dispõe o Parecer Plenário nº 002-2016-CNU-DECOR-

CGU/AGU, no art. 73, §10, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, não impede 

as doações realizadas entre entidades que integram a mesma esfera de governo, 

como por exemplo a doação de bem da União a uma autarquia ou fundação pública 

federal. No entanto, as doações para entes federativos distintos (Estados e 

Municípios), é vedada as doações de bens móveis  nos três meses anteriores ao 

pleito eleitoral.  

As instituições públicas federais terão prioridade sobre quaisquer outros 

órgãos, em relação ao processo de alienação de bens patrimoniais. Havendo mais de 
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um órgão/entidade interessado no material, o atendimento será feito de acordo com a 

ordem de chegada dos pedidos, na seguinte preferência: 

 

a) órgãos da Administração Pública Federal; 

b) órgãos da Administração Pública Estadual e Municipal; e 

c) entidades privadas com fins sociais. 

 

4.7 Das competências  

 

Considerando a necessidade de diagnosticar, quais são os potenciais 

responsáveis no processo, assim, a indispensabilidade  de consultas aos aos Atos da 

Administração, instrumentalizado por Portarias de nomeações e competências e 

pareceres da AGU. Assim sendo, o Parecer nº 00103/2017/COMAD/PFE-

ICMBIO/PGF/AGU SEI: (1198115), compete ao Presidente e ao Diretor de 

Planejamento, Administração e Logistica – DIPLAN do ICMBio, com fulcro no Art 1º, 

e inciso X, da Portaria ICMBio nº 96, de 13 de outubro de 2016, para instauração de 

processo de  Comissões de Inventário, Comissão de Avaliações de Bens e Comissão 

de Desfazimento. 

Nesse esteio, a Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da 

Informação - CGATI foi delegada a competência aos moldes da Portaria nº 30, de 22 

de janeiro de 2018, publicada no D.O.U, seção 2, p. 47, em 26/01/2018. 

Outrossim, foi delegada a competência para alienação de bens as Unidades 

Avançadas de Administração e Finanças – UAAF, ouvida a DIPLAN, conforme 

PORTARIA Nº 828, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018, (Processo administrativo nº 

02204.000292/2017-76): 

 
[...] VI - Unidade Avançada de Administração e Finanças no Rio de 
Janeiro - UAAF Rio de Janeiro: gestão de serviços de gerenciamento 
de mobilidade, envolvendo manutenção, abastecimento, seguros, 
inclusive o DPVAT, emplacamento e/ou licenciamento de veículos e 
embarcações, realizar alienações, analisar e propor aquisição e 
movimentação de veículos e embarcações visando a otimização da 
frota. (grifo) 
 
[...] VII - designar servidores de qualquer unidade descentralizada, 
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ouvida a DIPLAN e conforme regras e manuais vigentes, para integrar 
comissões de inventários, desfazimento de bens móveis, licitação, 
cadastramento de fornecedores e recebimento de material, 
fiscalização setorial e/ou administrativa de contratos, bem como 
nomear pregoeiros e membros de equipe de apoio e atribuir tarefas 
permanentes e temporárias a servidores em atividades relativas à área 
de planejamento, administração e logística (grifo do autor). 

 

 

4.8 Proposta de melhoria de processos  
 

 

A dinâmica para realização dos mapeamentos de processo para alienação de 

veículos e equipamentos da frota do ICMBio, apontadas foram desenvolvidas a partir 

da utilização da metodologia de BPMN – Business Process Model Notation – e uma 

abordagem de baixo para cima (bottom-up ou “Efeito Bidê”), a sua modelagem AS-IS. 

Também foi identificado um dos processos críticos que não haviam sido validados, 

que é o processo ponta a ponta na execução de alienação de bens móveis, que deve 

ser logo depois da formalização e apresentação dos relatórios de inventários pela 

comissão especifica designada pela autoridade competente do ICMBio. 

Foram utilizados para o desenvolvimento deste trabalho as Metodologias de 

BPM (Business Process Management) e os processos modelados através do software 

Bizagi Modeler, que utiliza as notações do BPMN. Como Referenciais Teóricos foram 

utilizados o BPM CBOK versão 3 e o Livro Mapeamento e Gestão por Processos – 

BPM. Gestão Orientada à Entrega por meio de Objetos – Metodologia Gauss 

Consulting. 

Sendo que neste trabalho, analisando o mapeamento AS-IS para o aspecto de 

melhoramento do processo TO-BE, assim, entendemos a necessidade de 

aperfeiçoamento no processo de alienação de bens moveis (veículos e 

equipamentos), por meio metododos mais adequados nas atividades de maneira  a 

promover transparência, eficiência e efetividade nos desdobramos de alienação dos 

bens público, à saber, de veiculo e equipamentos do ICMBio.  

A proposta na modelagem de melhoria do processo TO-BE, entendemos que 

todos os procedimentos de alienação de bens móveis sejam originários do SECOB, 

sob a orientação da Coordenação Geral de Administração da Técnologia da 
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Informação – CGATI, já devidamente autorizado pela Diretoria de Planejamento e 

Logistica – DIPLAN, assim, ganhando em escada de tempo e economicidade.  

Outro ponto considerado foi a necessidade de dividir em 03 (três) etapas por 

sub-processos de alienação de bens móveis, nas seguinetes ordens: 

 

1) Inventário dos bens móveis (veículos e equipamentos)  –

procedimento anual de cada unidade do ICMBio, por meio de designação de comissão 

especial dotados de atribuições que permita realizar o levantamento de todos os bens 

móveis da unidade, que deverá listar todos os bens indicando os bens considerados 

inserviveis,  que everá resultar em listagem dos veiculos e equipamentos para serem 

analisados e classificados pelas comissão especifica de desfazimento. 

2) Processo de desfazimento (desafetação do bem) – procedimento por 

meio de designação de comissão para desfazimento de bens móveis, que 

recepcionará o processo de inventário com seus respectivos relatórios e atas com 

seus especificos apontamentos de desfazimentos de bens considerados inserviveis. 

A comissão deverá ter competência especifica para:  

a) avaliar, classificar, e indicar a forma do desfazimento por meio de 

alienação, se doação/cessão, se venda (leilão, concorrência, e/ou dispensa de 

licitação) e permuta dos bens considerados inservivei;  

b) avaliar os bens e classificá-los se ocisoso,antieconomico, recuperável e 

irrecuperavel;  

c) efetuar avaliação dos preços de mercado ou tabela especializada em 

precificação de veiculos ou equipamentos; 

d) solicitar avaliação e 03 (três) orçamentos a empresa especialiazada para 

possivel conserto do bem, logo, fazer aferição se o orçamento dispobinilizado está 

abaixo de 50%(cinqueta por cento) do valor do bem;  

e) solicitar a regularização dos documentos dos veiculos, em caso de 

documentos irregulares ou ausentes;  

f) solicitar qualquer documento probatório que comprove a classificação do 

bem móvel e que dê condições legais e legitima para a execução da alienação;  
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g) Encaminhar os relatórios, atas, relação dos bens e seus respectivos 

número de tomabemento e parecer (Nota Técnica) para solicitar autorização junto a 

SECOB/COADM/CGATI/DIPLAN/ICMBio a baixa patrimonial e contábil, conforme 

fluxo no APÊNDICE 2. 

  

 

4.9 Passo a passo de procedimento de desfazimento (desafetação do bem 

móvel) de veículo e equipamento do ICMBio 

 
 

a) Inicialmente, a SECOB de posse do processo de inventário da unidades 

demandantes, vinculará ao novo processo de alienação e posterior destinação dos 

veículos e equipamentos do ICMBio classificados como inservíveis; 

b) A SECOB emitirá oficio circular solicitando as unidades demandantes do 

ICMBio a indicação de pelo menos 03 (três) servidores para compor a comissão de  

desfazimento/destinação, sendo um para presidir a comissão, na insuficiência de 

membro, poderá ser composta por outros servidores de outras unidades regional do 

ICMBio; 

c) De posse dos nomes indicados pelos chefes das unidades 

demandantes, a SECOB deverá elabora minuta de portaria de designação da 

comissão de desfazimento/destinação dos bens considerados inservíveis, dotado de  

competência para analisar, classificar e indicar a destinação por alienação do tipo: 

doação, leilão e permuta quando por o caso,  dos veículos e equipamentos da frota 

do ICMBio, considerados inservíveis, classificados como ocioso,  antieconômico, 

recuperável e irrecuperável, com vigência mínima de 30(trinta) dias a partir da ciência 

ou da publicação;  

d) A SECOB encaminhará a minuta da portaria à CGATI para assinatura 

da portaria de designação da comissão de desfazimento/destinação de bens móveis, 

após assinatura à CGATI, encaminhará a Portaria à CGGP para publicação no Boletim 

de Serviços do ICMBio; 

e) A CGGP publicará no Boletim de Serviços do ICMBio a portaria de 

designação da comissão de desfazimento/destinação de bens considerados 

inservíveis, após comunicará à SECOB e restituirá o processo com a cópia da 

publicação nos autos; 

f) A SECOB receberá o processo com a publicação da portaria e 

encaminhará à comissão para ciência e providências; 
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g) O presidente e os membros da comissão deverão dá ciência à portaria 

e começarão os trabalhos com reunião para planejar, estabelecer cronograma de 

atividades e montar estratégia para execução do processo de 

desfazimentos/destinação dos veículos e equipamentos do ICMBio;  

h) A comissão, investida do processo de inventário deverá  planilha todos 

os bens apontados pela comissão de inventário como inservíveis, ou seja, veículos e 

equipamentos da frota do ICMBio que deverão ser analisados e classificados, como: 

bens móveis ociosos, antieconômico, recuperáveis ou irrecuperáveis; deverá utilizar 

minimamente, de todos os documentos probatórios, fotos, orçamentos de preços 

praticado no mercado, laudos  e normas técnicas que comprovem a classificação dos 

bens inservíveis, por meio dos seguintes procedimentos: a) efetuar avaliação dos 

preços de mercado ou tabela especializada em precificação de veículos e 

equipamentos; b) solicitar avaliação e 03 (três) orçamentos a empresa especializada 

para possível conserto do bem, logo, fazer aferição se o orçamento disponibilizado 

está abaixo de 50%(cinquenta por cento) do valor do bem;  

i) A comissão deverá avaliar a regularização dos documentos de cada 

veículo do ICMBio, em caso de documentos irregulares ou ausentes e os veículos 

remanescentes do IBAMA deverão ser regularizados junto as unidades demandantes 

e o setor competente, antes de constar na relação de bens para destinação; 

j) A comissão deverá juntar nos autos, todos os documentos necessárias 

dos trabalhos desta fase: a) planilhas devidamente identificada pelas unidades 

demandantes,  numeradas por itens, constar toda a relação dos veículos e 

equipamentos inservíveis; número de tombamento, classificações dos bens 

inservíveis; b) se for o caso apresentar atas de reuniões  e decisões que for 

necessário, como por exemplo: momento que recomendará a destinação do bem, se 

doação/cessão ou leilão; e, c) emitir relatório, parecer ou nota técnica  final com a 

indicação para efetuar a destinação dos veículos e equipamentos; 

k) Ao final desta etapa a comissão submeterá a nota técnica à SECOB para 

analisar e submeter à COADM que analisará o parecer do SECOB,  se o parecer for 

reprovado será devolvido para complementação, ou sendo aprovado será submetido 

à CGATI para ratificar/homologar os atos da comissão e aprovação da nota técnica; 

l) A CGATI submeterá os autos à CGFIN para analisar e efetua a baixa 

contábil dos bens inservíveis e indicados para alienações junto à SECONT, que 

deverá executar a baixa contábil e emitir relatórios nota de lançamento (NL) da baixa 

contábil dos bens relacionados; 

m) A SECONT restituirá o processo à CGFIN com o devido extrato de 

baixa contábil, a CGFIN restituirá o processo à COADM para anuência para efetuar a 

baixa patrimonial; 
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n)  A COADM submeterá o processo à SECOB para efetuar a baixa 

patrimonial, a SECOB efetuará a baixa patrimonial e restituirá o processo à comissão 

para proceder a terceira fase de desfazimento, a destinação dos veículos e 

equipamentos declarados bens inservíveis. 

  

3) Processo de destinação do bens considerados inserviveis – Este 

procedimento poderá ser executado pela mesma comissão designada, sendo em 

processo especifico para a destinação do bem classificado como inservivel. A 

alienação poderá ser por doação, leilão ou transferência, conforme a legislação em 

vigor e conforme os fluxos nos APÊNDICES 3 e 4. 

 

 

4.10 Passo a passo de procedimentos para o processo de alienação dos 
veículos oficiais e equipamento do ICMBio por doação 

 
 

 
a) A SECOB encaminhará o processo de desfazimento à Comissão de 

Alienação para dar prosseguimentos aos trabalhos de alienação e a destinação dos 

veículos e equipamentos declarados inservíveis; 

b) A comissão deverá abrir um novo processo específico de 

alienação/destinação para efetuar doações dos veículos e equipamentos, também, 

deverá vincular o processo de desfazimento geral, que será peça indispensável de 

subsídio no procedimento de alienação;  

c) A comissão poderá iniciar os trabalhos com reuniões para planejar a 

estratégia que vai adotar no processo de doação/destinação, estabelecer 

cronogramas, avaliar os documentos necessários para doação, classificar e 

selecionar os potências pretensos alienatários e beneficiário que atenderá 

minimamente o interesse social, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência 

socioeconômico na forma do Artigo 8º do Decreto nº 9.373/2018;  

d) A comissão junto com à DLIC deverá elaborar a minuta do edital e 

chamamento público encaminhará à COADM para analisar e validação dos termos da 

minuta do edital e chamamento público que deverá ser encaminhado à PFE para 

analise, aprovação e expedir o parecer, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da 

Lei nº 8 666/93; 

e) A PFE analisará, da legalidade, a minuta do edital e do chamamento 

público, emitirá o parecer aprovando ou não, mediante fundamentação e 

recomendações quando for necessário, após restituirá o processo à COADM para 

ciência e providências que for necessária; 
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f) A COADM analisará o teor do parecer, se aprovado sem nenhuma 

recomendação, remeterá à SECONT/CGFIN para publicação no SIAFI (Sistema 

Integrado de Administração e Financeira) que divulgará o Extrato do Edital de Doação 

de veículos e equipamentos no SIAFI/COMUNICA, o objeto a ser doado, local e prazo 

em conformidade ao Edital de Doação comunicando as autarquias, fundações 

públicas federais e dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas 

autarquias e fundações públicas, quando se tratar de bem ocioso ou recuperável; Por 

outro lado, havendo recomendações a COADM restituirá à comissão para atender as 

recomendações da PFE, assim, atendida as recomendações devolverá para COADM 

para dá publicidade; 

g) A SECONT/CGFIN restituirá o processo à COADM com o extrato da 

comunicação de doação de veículos e equipamentos inservíveis, nos casos de bens 

nas condições do Art. 8º do Decreto nº 9 373/2018; 

h) A COADM publicará o Edital de Chamamento Público no DOU para as 

Instituições interessadas para no dia, horário e local marcado apresentar os 

documentos necessários nos termos do Edital, assim, restituirá o processo à comissão 

para ciência e o encaminhamento do certame; 

i) A Comissão deverá receber os documentos de habilitação e se reunir 

em sessão publica no dia, hora e local estipulado no Edital, para abrir o envelope e 

analisar os documentos de habilitação, conforme exigência do edital de doação; logo, 

a comissão deverá julgar, decidir e adjudicar os bens a serem doados, conforme a 

ordem de classificação confome o edital;   

j)  Havendo mais de um pretendente a comissão abrirá o prazo para 

interposição de recursos, caso não havendo intenção de interposição de recurso, a 

comissão registrará em ata todos os atos da sessão pública de doação; mas havendo 

interesse de interposição de recurso a comissão abrirá o prazo de 05 (cinco) dias para 

oficializar o recurso; Ao final do prazo de interposição de recursos, a comissão julgará 

e decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias que comunicará a decisão ratificando 

ou retificando a decisão anterior por meio de ata ou parecer técnico;   

k) Depois da fase de habilitação e decisão a comissão ficará incumbida de 

elaborar o termo de doação e submeterá à DIPLAN para assinatura do termo de 

doação e posterior encaminhamento à CGATI para ciência, a CGATI encaminhará à 

COADM para ciência e publicação no DOU, o extrato do termo de doação à instituição 

donatária; 

l) A COADM submeterá o processo à comissão para ciência e conclusão 

do processo, a comissão será responsável de comunicar a donatário(a) 

estabelecendo prazo de retirada dos veículos e equipamentos mediante termo de 

recebimento/retirada dos bens doados;    
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m) Ao final da operação de destinação dos bens doados a comissão 

tornará os procedimentos a termos e submeterá à SECOB para analise e 

arquivamento do processo; 

 

 

4.11 Elaboração do AS-IS  

 

Com base nas informações adquiridas nas entrevistas e nas observações  nos 

procedimentos dos 80 (oitenta) processos (2018-2019) de desfazimentos do ICMBio. 

Deste modo, possibilitou a modelar o AS-IS, utilizando o software Bizagi, 

representando , também, as informações capturadas nos manuais, passo a passo e 

processos finalizado e em andamento disponibilizado no SEI!, consolidando o 

desenho  do fluxo do mapeamento de processo AS-IS. 

 

4.12 Da validação do AS-IS 

 

Ao final da elaboração do mapeamento de processo (AS-IS), entretanto não foi 

possivel enviar a equipe da SECOB e aos patrocinadores para validação. Por 

oportuno, o mapeamento foi apresentado à equipe da Unidade Avançada de 

Administração e Finanças da Sexta Região do  Rio de Janeiro - UAAF 6 RJ. 

Depois da elaboração do mapeamento de processo (AS-IS) foram 

realizados análises de melhoria no aludido mapeamento, onde aplicou-se a análise 

in-process, conforme metodologia apresentada por Pavani & Scucuglia (2011).  

 
 

4.13 Da análise dos 8 (oito) gatilhos no mapeamento de processo AS-IS 

 

Tabela 2 -  08 Gatilhos na análise critica do processo AS-IS (diagnóstico) 

 

1) Análise do resultado-alvo de 

indicadores de processo. 

Não realizado. 
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2) Análise de variação de 

indicadores de processo. 

Não indentificado parâmetro de medição. 

3) Análise de gargalos. 

Os processos analisados foram diagnosticados com 

interropções por falta de encaminhamento, outros por falta de 

regularização documental de veículos e por falta de  

orçamentos de mercado e período eleitoral. 

4) Análise de handoffs. 

Cultura de centralização das atividades fazendo que o 

processo passe por todos os setores da organização para 

simples ciência, despacho e restituição de processo, 

impactando a fluidez do processo. 

5) Análise das interações humanas. 

Indefinições nas competências para execução das atividades 

em questão. Poucas unidades do ICMBio que possuem 

recursos humanos e expertise necessário para a execução de 

todas as etapas do processo de desfazimento de bens móveis.     

6) Análise das interações externas. 

Os processos de doações, geralmente são motivados por 

Ofício de solicitação de doação encaminhada pelas instituições 

interessadas.  

7) Análise das regras de negócio. 

Ausência de padronização de desfazimento do início ao fim. 

Processo muito burocrático. 

8) Análise de gaps. 

Falta de padronização no porcesso de alienação dos veículos,  

falta de  clareza de quem é a responsabilidade na 

regularização documental antes do desfazimento dos veículos, 

se Unidade demandante, gestão de frota ou se SECOB. 

 

 

4.14 Da elaboração de melhoria de processo (TO-BE) 

 

Na sequência, após análise critica do mapeamento de processo o AS-IS, 

possibilitou na elaboração da modelangem de melhoria de processo o TO-BE, 

apresentando a proposta final de melhoria para o processo mapeado no presente 

trabalho, consoantes aos Apêndices 02, 03 e 04. Para a definição do referido desenho, 

utilizou-se, além dos resultados provenientes da análise in-process: 
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Tabela 3 -  08 Gatilhos na Proposta de Melhoria – TO-BE 

 

 

1) Análise do resultado-alvo de 

indicadores de processo.  

Reestruturar a equipe de gestão Patrimonial, implementar  

capacitação/treinamento; aquisição de sistema patrimonial para 

controle físico e contábil; estebelecer cronograma de atividades. 

2) Análise de variação de 

indicadores de processo. 

Não existe parâmetro, mas poderá ser adotado como coeficiente o 

exercício fiscal e eleitoral. 

3) Análise de gargalos. 

Estabelecer regras para que o processo não fique parado mais de 

72 horas sem o encaminhamento, exceto quando justificável; 

regularizar os documentos dos veículos antes de incluir no processo 

de alienaçãos; solicitar a SEFROT apoio na precificação (valor de 

conserto através de oficinas cadastradas pelo sistema MaxiFrota, 

comparado com a tabela FIPE). 

4) Análise de handoffs.  

Adotar a cultura da delegação de competência ao setor responsável 

SECOB, diminuir os handolfs passando apenas nos setores 

específicos demandados. 

5) Análise das interações 

humanas. 

Delegar competências ao setor focal para instrução processual de 

desfazimento, sendo apenas distribuida nas fases de decisões aos 

seus respectivos responsaveis e patrocinador do processo.   

6) Análise das interações 

externas; 

Publicar os atos de doação e leilão no D.O.U por chamamento 

público e SIAFI. 

7) Análise das regras de 

negócio; 

Estabelecer como regra a gestão de processo na modelagem de 

melhoria de processo nos procedimentos de desfazimento de 

veículos e equipamentos do ICMBio, efetuando monitoramento para 

futuras adequações de melhorias eliminação os handoffs . 

8) Análise de gaps. 

Padronizar os procedimentos por mapeamento de processo; 

Estabelecer a SECOB como ponto focal da origem dos procesos de 

desfazimentos; dividir as fases em sub-processos para alienação de 

bens: em inventário/desfazimento e destinação(alienação). Efetuar 

alienação em massa, incluindo o máximo possivel no mesmo 

processo ou por região.  

 

 

Por derradeiro, presentamos os mapeamentos de processo (AS-IS), conforme 

Apêndice 01 e melhoria de processo (TO-BE), aos Apêndices 02, 03 e 04 e sugestão 

de passo a passo na melhoria de processo de desfazimentos dos veículos e 

equipamentos do ICMBio, conforme os itens 4.8 ao 4.10. 
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5 Conclusões 

 

 

Os temas elencados foram propostos com base nos compromissos de 

apresentar o mapeamento de processo e de  melhoria, mediante diagnósticos 

levantados nos procedimentos utilizados pela SECOB e as Unidades demandantes 

no processo de desfazimento de bens móveis do acervo patrimonial da frota do 

ICMBio, especificamente os veículos e equipamentos do tipo motores à combustão.  

Apesar de ser mencionado a existência de um Manual do ICMBio, não existe 

uma padronizacão nos processos de desfazimento do Instituto, que se deu a luz da 

necessidade de implementar uma sistemática de atuação como se proceder a 

destinação dos veículos e equipamentos, considerados inservível com fulcro no Art. 

3º do Decreto nº 9.373, de 11/05/2018.      

A Proposta de gestão de processo para desfazimento de veiculos e 

equipamentos da frota do ICMBio poderá ser um potêncial ferramenta na solução dos 

gargalos institucional, apontados no AS-IS, sendo assim, fomentará a identificação 

mais clara dos pontos críticos dos processos.  

A melhoria de processo (TO-BE) proporcionará melhor fluidez no transcurso do 

processo, priorizando a transparência, a eficiência, a efetividade, a celeridade e 

economicidade na Administração Publica, entretanto,  atendendo ao interesse público 

e social. 

Ficou claro a necessidade da especial atenção na gestão patrimonial do 

ICMBio, no tocante a padronização dos procedimenos de desfazimentos de bens, 

viabilizar reforços de recursos humanos, como também, tecnológico de forma 

integrado com todas as unidades do ICMBio para a obtenção de melhor controle 

patrimonial e contábil.  

Outrossim, o mapeamento de processo para o desfazimento de veículos e 

equipamentos, servirá como modelagem para outros desfazimentos de bens do 

ICMBio, exceto aquelas com legislação específica, como por exemplo de informática. 

Por derradeiro, o presente estudo apontou partes dos pontos críticos nos 

processos de desazimentos de veiculos e equipamentos da frota do ICMBio, sendo 

necessário promover estudos antes as aquisições de veículos e equipamentos, a 
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previsão do tempo de uso e posterior destinação dos equipamentos, de maneira 

ecoeficiente ao teor do Art. 2º do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018.  

Diante de todo o exposto, considerando que o processo de melhoria de 

processo deva ser continuo, apresentamos a modelagem de melhoria de processo 

(TO-BE) de formar  a contribuir na construção de um padrão de processo na gestão 

patrimonial do ICMBIO, apartir do mapeamento de  processo (AS-IS). 
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APÊNDICE 1 – Mapeamento de Processo (AS-IS) procedimento atual de  
alienação veículos e equipamentos do ICMBio 

 

 
 
 
 
 



58 
 

 

 
 
 
APÊNDICE 2 –  Melhoria de Processo (TO-BE) procedimento geral de 
desfazimento – Veículos e Equipamentos do ICMBio 
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APÊNDICE 3 – Melhoria de Processo (TO-BE)  alienação por doação 
Veículos e Equipamentos do ICMBio 
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APÊNDICE 4 – Melhoria de Processo (TO-BE) Alienação por Leilão – 
Veículos e Equipamentos do ICMBio 

 

 


