
Gestão Patrimonial

SERGIPE



Secretaria de 

Assuntos Jurídicos 

Secretaria de 

Administração

Contabilidade

Setor de Patrimônio

Gestor de Contratos

Setor de Licitação

Setor de Compras

Secretaria de 

Finanças

Secretaria de 

Controle Interno

Fiscal de Contrato

Setor de 

Almoxarifado

Integração entre SETORES

SERGIPE



Gestão Patrimonial
SERGIPE



ÓRGÃOS DE CONTROLE
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Manual de Patrimônio e Almoxarifado

Normas, instruções de serviço ou instrumento 

similar, orientando, especialmente os usuários 

do sistema, quanto à correta administração, 

controle e movimentação. 

Arquivo para apresentar para os Órgãos de Controles 
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Nomeação dos Responsáveis dos Setores

Serviços atinentes ao controle de bens permanentes e 

almoxarifados são regularmente executados pelo setor ou 

servidor designado para realizá-los, notadamente as atividades 

de identificação, movimentação, localização e carga.
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Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Encarregado do almoxarifado e do patrimônio coteja 

o material especificado na nota fiscal, com a nota de 

empenho, contrato, termo de referência ...

SERGIPE



Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Lei nº 8.666/93

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e

fiscalizada por um representante da Administração

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros

para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa

atribuição.
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Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Livro de Ocorrência

SERGIPE

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 004 - 2019 - LIVRO DE OCORRÊNCIA PARA OS FISCAIS

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 004 - 2019 - LIVRO DE OCORRÊNCIA PARA OS FISCAIS.pdf


Validação da Nota Fiscal

Fiscal do Contrato

Atesto da Nota Fiscal

X

Recebimento da Mercadoria e Conferência  SERGIPE



Validação da Nota Fiscal

http://www.nfe.fazenda.gov.br/

Recebimento da Mercadoria e Conferência  SERGIPE

Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Autorização de Uso.pdf


Fiscal do Contrato

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

Validação da Nota Fiscal

Declaro, para os devidos fins de direito,

que verifiquei a existência e a validade de

NF-e _______ série ____; como também

conformidade das mercadorias ( ) ou dos

serviços ( ) com o Contrato nº _____ ou

Nota de Empenho nº _______.

Barra dos Coqueiros/SE, ____/____/___.

Nome do Servidor
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Fiscal do Contrato

Atesto da Nota Fiscal

Recebimento da Mercadoria e Conferência  

DECLARO QUE:

O MATERIAL FOI ENTREGUE  (      )

O SERVIÇO FOI PRESTADO   (      )

A OBRA FOI EXECUTADA       (      )

DATA: ........../........../..........

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Sistema Informatizado

Situação do Banco de Dados
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Setor Patrimonial Eficiente 

Móveis
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Setor Patrimonial Eficiente 

Móveis

Situação Banco de Dados

Avaliação – Cadastro Completo

Classificação (Grupo) 

Depreciação 
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Tombamento é efetuado simultaneamente ao 

recebimento do bem 

Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 
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SUGESTÕES DE ETIQUETAMENTO

Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 
SERGIPE



SUGESTÕES DE ETIQUETAMENTO

Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 
SERGIPE



RETIRADA DE BEM PARA CONSERTO

Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

A saída de um bem patrimonial para conserto ou manutenção,

DEVE SER PRECEDIDA de autorização e registro do GESTOR

PATRIMONIAL.

É importante que seja registrada na ficha individual do bem

TODAS as vezes em que o mesmo foi reparado e o custo para tal.

Desta forma, a GESTÃO PATRIMONIAL terá um controle ainda

maior sobre a vida útil do bem.
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Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE BENS

Toda alteração de local de um bem patrimonial, ainda que temporária, DEVE SER

INFORMADA ao GESTOR PATRIMONIAL para que o mesmo efetive a atualização das

respectivas cargas patrimoniais do setor.

Caso esta mudança seja por um espaço de tempo muito curto (empréstimo), esta

formalidade poderá ser dispensada, obrigando, porém, à reposição do bem ao seu local

de origem.

Na situação de ocorrer um empréstimo para um determinando fim, com tempo definido

(por exemplo, um empréstimo para um evento), o GESTOR PATRIMONIAL deverá

registrar tal empréstimo num expediente específico (Termo de Responsabilidade

Temporário).

As movimentações definitivas requerem autorização específica das unidades

envolvidas.
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Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

Termo de Responsabilidade 

SERGIPE

Termo de Responsabilidade.pdf


Setor Patrimonial Eficiente 

Móveis

Bens do PDDE 

Programa Direto Das Escolas

Termo de Doação

SERGIPE

pdde_prestacao_contas_termo_de_doacao.doc


Setor Patrimonial Eficiente 

Móveis

MDE – FUNDEB – PNATE –

SALÁRIO EDUCAÇÃO
Art. 10 da Resolução 243/2007 TCE-SE

SERGIPE

resolução 243_2007.pdf


Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

DESAPARECIMENTO BENS
Todo desaparecimento de um bem patrimonial por furto, roubo, depredação ou
extravio deverá ser objeto de instauração de sindicância administrativa e/ou processo
administrativo disciplinar para apuração dos prejuízos e das responsabilidades.

A rotina de uma situação dessa natureza é bastante simples:

1º Passo: A unidade responsável pelo bem comunica ao gestor do órgão a ocorrência
dando detalhes como possível data, localização do bem, circunstâncias do
desaparecimento, etc;

2º Passo: O gestor encaminha a denúncia ao GESTOR PATRIMONIAL para que sejam
complementadas informações sobre o bem desaparecido;

3º Passo: É instaurada comissão responsável pelo processo investigativo;

4º Passo: Após a conclusão dos trabalhos, a comissão produz relatório conclusivo.

5º Passo: O setor responsável pela GESTÃO PATRIMONIAL efetua a baixa do material
com base no relatório da comissão de sindicância.

SERGIPE



Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

PROCEDIMENTO PARA LEILÃO

1. Abertura de processo administrativo para avaliação dos bens inservíveis do órgão,
sempre de acordo com as informações do inventário;

2. Nomeação de comissão para avaliar os bens inservíveis;
3. A comissão deverá apresenta o resultado mediante relatório, relacionando os bens

inservíveis, esclarecendo o motivo, apresentando o preço de avaliação do bem, e
sugerindo o leilão;

4. O gestor autoriza a abertura de processo de leilão dos bens indicados;
5. Nomeia-se um leiloeiro oficial ou servidor designado para este fim, que elabora o edital

do leilão;
6. Publica-se o aviso do leilão no mínimo uma única vez no Diário Oficial e em jornal de

grande circulação com prazo entre a última publicação e a realização do leilão de no
mínimo 15 (quinze) dias;

7. O leiloeiro procede a realização do leilão conforme edital;
8. Faz-se ata da realização do leilão;
9. Comprovar as guias de recolhimento dos bens leiloados mediante comprovação do

pagamento;
10.Faz-se o termo de entrega dos bens;
11.Encaminha o processo à contabilidade para baixa definitiva do bem.

SERGIPE



Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

PROCEDIMENTO PARA LEILÃO

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 22 § 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a

administração ou de produtos legalmente apreendidos ou

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art.

19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da

avaliação.

SERGIPE

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument


Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

PROCEDIMENTO PARA LEILÃO

Venda de Bens de Capital:

- Aplicação em Despesas de Capital -

SERGIPE



Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

DOAÇÃO BENS

Os bens móveis quando considerados

inservíveis e não reaproveitáveis poderão ser

doados a entidades filantrópicas, sem fins

lucrativos, e/ou declaradas de utilidade

pública, quando caracterizadas sua finalidade

e o uso de interesse social.
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Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

Caso Especial

Bandeiras 

Lei 5.700/71

Art. 32. As Bandeiras em mau estado de conservação

devem ser entregues a qualquer Unidade Militar, para

que sejam incineradas no Dia da Bandeira, segundo o

cerimonial peculiar.
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Setor Patrimonial Eficiente

Móveis 

A BAIXA PATRIMONIAL DE UM BEM

 A baixa patrimonial é o conjunto de procedimentos para a
DESINCORPORAÇÃO DO BEM do acervo patrimonial do órgão.

 Compreende a anotação em documentação específica e na
própria ficha individual do bem de sua exclusão dos controles da
GESTÃO PATRIMONIAL.

 Toda vez que um bem sai definitivamente do conjunto de bens
da instituição, deverá ser feita a sua BAIXA PATRIMONIAL.

 As providências adotadas, por exemplo, nas baixas de bens por
perdas deverão ser mencionadas na tomada de contas de final
de exercício.
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Setor Patrimonial Eficiente

Imóveis 

Comissão Avaliação
Jurídico

Engenheiro,  Arquiteto Avaliador

Situação no Cartório
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Setor Almoxarifado Eficiente

SERGIPE



Setor Almoxarifado Eficiente

Guarda de materiais x condições de segurança

Circulação de pessoas, no recinto do almoxarifado, deve ser 

restrita aos servidores nele lotados

SERGIPE



Setor Almoxarifado Eficiente

Controles referentes à movimentação de entrada e 

saída são satisfatórios e efetuados diariamente
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Setor Almoxarifado Eficiente

Saldos registrados no controle de estoque 

correspondem à real existência do material

Sem materiais obsoletos, inservíveis ou danificados

Controle preventivo que impeça sua perda total ou 

parcial
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Setor Almoxarifado Eficiente

Gêneros alimentícios são armazenados em locais 

limpos, isolados dos produtos de limpeza

Não consta armazenado material em contato direto com o chão

Pallet
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Setor Almoxarifado Eficiente

Extintor de incêndio

Validade
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Setor Almoxarifado Eficiente

Dedetização 

Limpeza Caixa D’agua

SERGIPE



Setor Almoxarifado Eficiente

Fichas de prateleiras
RESOLUÇÃO 160, DE 11 DE JUNHO DE 1992 

Art.2º A movimentação e controle de materiais, seja qual for a

sua natureza e valor, deverá processar-se através da utilização

dos modelos constantes dos ANEXOS I aVIII desta Resolução.

ANEXO I - Requisição de Material

ANEXO II - Ficha de Prateleira

ANEXO III - Ficha de Controle Geral

ANEXO IV - Termo de Responsabilidade

ANEXO V - Termo de Baixa

ANEXO VI - Inventário de Material de Consumo

ANEXO VII - Inventário de Bens Móveis

ANEXO VIII - Demonstração das Variações de Almoxarifado

SERGIPE

ficha.pdf


Setor Almoxarifado Eficiente

Postos de Saúde

(Controle entrada e saída)

Doação Medicamento (Hórus)
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Setor Almoxarifado Eficiente

Cozinha das Escolas

(Dedetização, Tela de Proteção, Teto Forrado, 

Cardápio e quantidades de nutricionistas)

Controle de estoque dos produtos que recebe

Latas em bom estado de conservação 

(sem ser amassadas, enferrujadas ou estufadas)

Produtos dentro do prazo de validade
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Setor Almoxarifado Eficiente

Alimentação corresponder ao cardápio elaborado

Alimentos manipulados embalados em sacos plásticos, 

com data de validades

Local para os alunos efetuarem a alimentação

SERGIPE



Setor Almoxarifado Eficiente

Merendeira

unhas aparadas e sem esmalte

cabelos totalmente protegidos com touca ou redinha

uniforme limpo - luvas apropriadas - máscara

Atestados de saúde e exames laboratoriais dos 

manipuladores de alimentos atualizados

Sem adereços (anel, brinco, pulseiras, relógio etc)
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Relatório Financeiro x Almoxarifado

Relatório Financeiro x Patrimônio

Liquidação

Divergências constatadas entre os registros do almoxarifado, 

contabilidade e o estoque físico

IMPORTANTE
SERGIPE



Divergências Contabilidade

Balanço Patrimonial SERGIPE



Inventário dos Bens
Elaborar, anualmente, o inventário físico-financeiro dos bens móveis e imóveis 

(art. 96 da Lei Federal Nº 4.320/64);

O levantamento físico dos materiais permanentes e de consumo
será realizado pelo menos uma vez ao ano e no início e término de
gestão, bem como nas trocas dos responsáveis por sua guarda e
conservação.

Lei 4.320/64 artigo 96

“O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada 

unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.”
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Inventário dos Bens
O Inventário pode ser:

 Anual – com a finalidade de comprovar a quantidade e o valor dos
bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em
31 de dezembro.

 Inicial – quando da criação de uma unidade, para identificação e
registro dos bens sob sua responsabilidade.

 Transferência de Responsabilidades – realizado quando da mudança
do dirigente da Unidade Gestora.

 Por extinção ou transformação – quando da extinção ou
transformação da unidade gestora.

 Eventual – realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da
unidade ou por iniciativa do órgão de fiscalização .

SERGIPE



Inventário dos Bens

Comissão dos Bens Móveis e Imóveis

Comissão de servidores efetivos, designada por autoridade competente

(Preferencialmente)

SERGIPE



Inventário dos Bens

IMPORTANTE

-Transporte dos Servidores;

-Horário de Funcionamentos dos Setores;

- Complexidade dos Bens;

-Equipamentos Auxiliares.



• MATERIAL PARA O BALANÇO ANUAL
• Ofício circular emitido pela CAT;
• Resolução TCE nº 222/2002.

• PRAZOS – Movimento – TEMPO REAL
• Lançamento diário de almoxarifado e patrimônio

Prazo para BALANÇO e 

Movimentação Mensal

Contabilidade e Controle Interno

SERGIPE

Ofício Circular CAT.pdf
Resolução do TCE 222 2002.pdf


Documentos para o Balanço

6.Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio, avaliados nos
termos do art. 106 da Lei 4.320/64, com base no último dia do ano,
contendo relação discriminativa e respectivos valores de bens, créditos e
importâncias, constantes do ativo realizável e permanente (bens imóveis,
móveis, bens de natureza industrial e etc.), indicando, no caso dos bens
móveis, a alocação dos bens e números dos respectivos tombamentos,
acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito e encarregado do controle
do patrimônio, atestando que todos os bens móveis encontram-se
devidamente registrados no Livro de Tombo e submetidos a controle
apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas. Em Município com
população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá
permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as
verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa
da certidão;

7.Demonstrativo analítico dos bens imóveis, móveis e de natureza
indústria incorporados e/ ou baixado ao patrimônio no exercício, indicando a
data e o valor (verificar casos em que houve leilão);
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PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015

Ordem cronológica para os Municípios com até 50 mil habitantes.

R

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

População: 29.873 

(fonte: IBGE, ref. 01/07/2018)
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Portaria-STN-548-2015-anexo-pipcp.docx
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR822BR828&biw=1366&bih=608&sxsrf=ACYBGNTmgxA7zVccrzd6GUXmEsgquHJhLQ:1572276715564&q=s%C3%A3o+crist%C3%B3v%C3%A3o+popula%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEuOLy_S0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsOwiVpniw4vzFZKLgEoOby4DsSGyh5cD2QCRAWjFWAAAAA&ved=2ahUKEwiJ7_KYo7_lAhUOGKwKHZe_Dh4Q6BMoADAUegQIDhAY
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