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Apresentação  
 

No contexto atual, a Administração Pública, regida por princípios 

constitucionais, busca por meios de gerenciamento de ações e indicadores, 

atingir melhores resultados em prol da eficiência e eficácia da gestão, 

garantindo aos usuários uma maior segurança nas dinâmicas administrativas. 

Com este objetivo, faz-se necessária a elaboração de normas e procedimentos 

que orientem as práticas e rotinas no serviço público. 

Este Manual dispõe normas, regras e orientações visando estabelecer 

uma padronização dos procedimentos no que diz respeito à guarda, 

tombamento, transferências, baixas e incorporações, dentre outras ações 

pertinentes à área de Patrimônio sendo necessário o estabelecimento de um 

instrumento que venha normatizar todos os procedimentos para uma boa 

gestão dos bens patrimoniais do município de Ponta Grossa. 

A Gestão Patrimonial é muito importante para qualquer entidade ou 

órgão público. Na gestão municipal de Ponta Grossa temos uma vasta legislação 

que deve ser obrigatoriamente conhecida pelos gestores e responsáveis pelo 

controle patrimonial. 

Neste manual pretende-se apresentar conceitos, princípios e 

procedimentos que devem ser adotados para uma gestão patrimonial 

adequada. O conhecimento destas informações permitirá compreender a 

importância do controle patrimonial. 
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1 -  Gestão Patrimonial 
Consiste na administração com foco no patrimônio, envolvendo questões 

de comando, aquisição e destinação de bens. 

2 -  Patrimônio Público 
Conjunto de diretos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas 

entidades do setor público. 

3 -  Bens Públicos 
São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno (art. 98 do Código Civil). Bens públicos 

podem ser classificados quanto à destinação, disponibilidade, titularidade, 

critério contábil e natureza. 

4 -  Bem Permanente 
A Lei nº. 4.320, art. 15, 2° de 1964, define como material permanente 

aquele com duração superior a dois anos. 

Não serão considerados materiais permanentes os itens que se 

enquadrar na relação que segue: 

I. Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem 

reduzida a sua condição de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

II. Fragilidade - cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser 

quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou 

perda de sua identidade; 

III. Perecibilidade - quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou 
que se deteriora ou perde sua característica normal; 
 

IV. Incorporabilidade - quando destinado à incorporação a outro  bem, 
não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; 
 

V. Transformabilidade – quando adquirido para fim de transformação. 
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5 -  Legislação Municipal sobre o tema 
 

Decreto nº 140, de 25/03/2003 – Dispõe sobre a aquisição de bens e 

serviços comuns, em casos especiais, ou a critério da administração, com a 

adoção de licitação na modalidade pregão. 

Decreto nº 780, de 15/02/2006 – Estabelece procedimentos para a 

aquisição ou locação de bens e a contratação de serviços de terceiros pelos 

órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa. 

Decreto nº 1800, de 21/12/2007 – Estabelece normas para a 

administração de bens móveis permanentes no âmbito da Administração Direta 

e Indireta do Poder Executivo. 

Decreto nº 11.328, de 14/04/2016 – Dispõe sobre os critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento municipal sustentável nas 

contratações realizadas pela Administração Pública Municipal, e da outras 

providências. 

Decreto nº 15.895, de 26/04/2019 – Cria as Unidades Centralizadoras de 

Veículos do Poder Executivo e dispõe sobre o procedimento de controle de 

frota. 

6 -  Composição do Patrimônio Público Municipal 
Formam o patrimônio público do Município de Ponta Grossa as coisas 

materiais e imateriais que a qualquer título lhe pertençam, especialmente: 

 

Neste Manual trataremos exclusivamente de bens móveis. 

Bens móveis e imóveis; 

Direitos, inclusive aqueles 
decorrentes da participação do 

capital social de autarquias, 
sociedades de economia mista e 

empresas públicas, e ações; 

Rendimentos das atividades e 
serviços de sua competência. 
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7 -  Categorias do Patrimônio Público  
 

O art. 99 do Código Civil elenca três categorias de bens públicos: os de 

uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. 

I - bem de uso comum do povo: são todos aqueles bens de "utilização 

concorrente de toda a comunidade", usados livremente pela população, o que 

não significa "de graça" e sim, que não dependem de prévia autorização do 

Poder Público para sua utilização, como por exemplo, rios, mares, ruas, praças. 

II - bem de uso especial: são aqueles destinados ao "cumprimento das 

funções públicas". Têm utilização restrita, não podem ser utilizados livremente 

pela população, sejam eles bens móveis ou imóveis, tais como repartições 

públicas, veículos oficiais, museus, cemitérios, entre outros. 

III - bem dominical (ou dominiais): são aqueles que integram o 

patrimônio da Administração Pública (federal, estadual, distrital ou municipal). 

Patrimônio esse utilizado com fins econômicos, como imóveis desocupados, que 

não possuem destinação pública. São bens que a Administração Pública utiliza 

como se fosse o seu "senhorio", inclusive obtendo renda sobre eles. Por 

exclusão, bens dominicais são aqueles que não se enquadram nem sob o título 

de "uso especial do povo" nem sob "uso especial". 

8 -  Classificação dos bens móveis e permanentes  
Conforme Decreto nº 1800/2007, os bens móveis são classificados em: 

a) Permanentes: são aqueles fabricados para duração mínima de 02 (dois) 

anos de vida útil e que, em razão da utilização, não perdem a identidade 

física e são considerados como servíveis, excedentes ou inservíveis. 

 Servíveis: são aqueles que se encontram em uso pelo órgão da 

Administração Pública. 

 

 Excedentes: são bens em perfeitas condições de uso e operação, 

porém, sem utilidade para o órgão que efetuar a baixa. 

 

 Inservíveis: são todos os bens desativados, danificados ou 

obsoletos, podendo ser considerados como recuperáveis ou 
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irrecuperáveis, bem como aqueles em que o modelo ou padrão 

não atenda mais as necessidades para o qual foi adquirido. 

 

 

b) Inservíveis Recuperáveis: são aqueles bens passíveis de conserto ou 

recuperação para o uso ao qual foi adquirido. 

 

c) Inservíveis Irrecuperáveis: são todos os bens cujo custo de recuperação 

ou atualização tecnológica seja superior ou igual a 60% (sessenta por 

cento) do bem novo de mesma finalidade, podendo ser considerado 

ainda como sucateáveis ou incineráveis. 

 

d) Inservíveis Irrecuperáveis e Sucateáveis: são todos aqueles que perdem 

a característica própria, porém, podem ser utilizados como sucata. 

 

e) Inservíveis Irrecuperáveis e Incineráveis: são aqueles bens com estrutura 

de madeira ou que apresentam riscos à saúde pública. 

 

f) Inservíveis sustentáveis irrecuperáveis: aqueles materiais previstos no 

ANEXO I do decreto municipal nº 11.328/2016. 

Esta classificação de bens móveis permanentes aplica-se também às 

pertenças e no que couber a frota de veículos. 

Todos os bens móveis permanentes, inclusive veículos e pertenças serão 

cadastrados no Sistema de Gerenciamento Patrimonial, através de fixação de 

etiqueta ou código de barra ou número, do cadastro constando o valor pelo 

qual foi adquirido. 
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9 -  Tipo de ingresso para bem permanente: 

 

•É toda aquisição remunerada de material com utilização de recursos orçamentários. 

Compra 

•Consiste no contrato pelo qual o doador compromete-se a transferir um bem de sua 
propriedade ou vantagens para o patrimônio de outrem, o donatário. Trata-se de 
contrato em regra unilateral, já que apenas o doador assume uma obrigação; em regra 
sem ônus ao donatário; é consensual, pois é necessário que o donatário aceite a coisa 
doada. A doação poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular 
(termo de doação). 

Doação 

•Cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade 
ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas 
no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado por simples ato ou contrato 
administrativo. A cessão de uso entre órgãos da mesma entidade não exige 
autorização legislativa e se faz por simples termo e anotação cadastral, pois é ato 
ordinário de administração através do qual o Executivo distribui seus bens entre suas 
repartições para melhor atendimento do serviço. 

Cessão de Uso 

•É o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, por meio de um contrato unilateral a 
título gratuito, para que esta use o bem e depois o restitua no tempo acordado pelas 
partes. 

Comodato 

•É um negócio jurídico em que as partes se obrigam a entregar reciprocamente coisas, 
que não sejam dinheiro, observando-se o interesse público. 

Permuta 

•São bens localizados no órgão ou entidade sem identificação de registro patrimonial, 
não sendo possível identificar a origem dos recursos de sua aquisição, passando a 
compor o acervo patrimonial do município após avaliação da Comissão e sua 
respectiva valoração. 

Avaliação 

•Bem proveniente de pagamento de obrigação do devedor mediante a entrega de 
outro bem que não seja dinheiro, em substituição da prestação originalmente 
acordada, extinguindo a obrigação com a anuência do credor, por ato jurídico formal. 

Dação de Pagamento 
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10 -  Aspectos do Tombamento (Fixação de 

etiquetas ou plaqueta) 
O Departamento de Patrimônio, da Secretaria Municipal de  

Administração e Recursos Humanos é o órgão responsável pela identificação 

numérica e pelo controle patrimonial de todos os bens móveis permanentes da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

A identificação numérica dos bens das Secretarias Municipais de Saúde e 

de Educação será efetuada por servidores das próprias Secretarias, seguindo 

numeração e de acordo com o sistema adotado para a Prefeitura Municipal, 

conforme orientações do Departamento de Patrimônio, da Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos. 

A não afixação da etiqueta ou plaqueta deverá ser analisada caso a caso e 

ficará a cargo do Departamento de Patrimônio a justificativa nos autos do 

processo. 

a) Pela dimensão: São bens de pequeno porte que não comportam a 

fixação da plaqueta. Exemplo: alguns tipos de câmera fotográfica 

digital, pinça, bisturi, dentre outros. A não afixação de etiquetas ou 

plaquetas nos bens, não deverá resultar em um controle menos 

eficaz. 

 

b) Pela funcionalidade: São bens que tem como função conter ou 

transportar produtos líquidos ou gasosos, cuja reposição pressupõe a 

substituição do bem.  Exemplos: extintor de incêndio, botijão de gás. 

,1 

c) Pela Mobilidade: São bens cuja utilização exija constante 

movimentação e assim torne o controle por plaqueta muito oneroso. 

Exemplos: carteira de estudante, cadeiras fixas sem braço. 

 

d) Pelo Valor artístico ou histórico: São bens de valor artístico ou 

histórico imensurável que possam ser danificados pela pura afixação 

da plaqueta. Exemplos: quadros ou objetos de arte.  

 

e) Pela dificuldade de acesso: São bens cuja localização (instalação) 

torne impraticável seu controle por meio de plaqueta de patrimônio. 

Exemplos: antena parabólica, aquecedor solar. 
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As etiquetas devem ser afixadas no bem em até 05 (cinco) dias após 

registro patrimonial nas seguintes condições: 

 Ser afixada em local visível sem dificultar a utilização do bem e sua 

retirada; 

 Nos veículos a etiqueta deverá ser afixada dentro do 

compartimento porta luvas ou abaixo do volante e para 

motocicletas em cima do tanque, em local de fácil visibilidade; 

 Ser providenciado o registro fotográfico do bem devidamente 

etiquetado, de forma legível, de quantos ângulos necessários a fim 

de promover o acervo digital do bem;  

 Ser formalizado o Termo de Guarda e Responsabilidade 

devidamente assinado pelo detentor da carga do bem. 

11 -  Aquisição de Bem 
Ocorre quando a entidade tem a posse do bem, passando a registrar no 

patrimônio através de nota fiscal, empenho etc. 

 

12 -  Responsabilidade do usuário contínuo do bem 
 

O servidor é usuário contínuo de um bem patrimoniado quando utilizá-lo 

por mais de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho diária, 

cabendo a este a responsabilidade por seu uso, guarda e conservação, mediante 

Termo de Referência ou 
Projeto Básico 

Procedimento Licitatório 

Termo de Homologação 
Publicado 

Ata de Registro de Preços ou 
Contrato 

Nota de Empenho 

Nota Fiscal 

Atesto Fiscal 

Termo de Garantia, se houver 
Encaminhar para 

Departamento de Patrimônio 

Inclusão no sistema 

Chapeamento 

Controle pelas UGC´s 
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assinatura no Termo de Responsabilidade do Usuário, sob pena de responder 

perante o Município. 

Sempre que necessário deverá adotar e propor à Chefia imediata 

providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis 

existentes em sua Unidade, mantendo os bens de pequeno porte em local 

seguro. 

Quando da realização de levantamentos e inventários ou na prestação de 

qualquer informação sobre bem em uso no seu local de trabalho deverá 

fornecer aos servidores da Unidade de Gestão e Compliance informações 

necessárias. 

13 -  Responsabilidade comum a qualquer servidor 
É responsabilidade de todo empregado público municipal zelar pela 

conservação do patrimônio público e consequentemente pela economia do 

material.  

 

14 -  Responsabilidade do Titular da Pasta 
É dever dos gestores titulares dos órgãos e entidades do Município 

acompanhar, orientar, promover e manter o controle dos bens patrimoniais 

junto aos seus órgãos, possibilitando produção e apresentação de relatório 

conclusivo pela Comissão designada para realizar o inventário anual dos bens 

patrimoniais.  

15 -  Desaparecimento de bem 
Identificado o desparecimento do bem proveniente de furto, roubo ou 

extravio, o servidor responsável pelo bem deverá imediatamente em conjunto 

com a Unidade de Gestão e Compliance, providenciar boletim de ocorrência, 

sob pena de ser responsabilizado pela omissão.  

Prestará contas, nos termos da lei, qualquer pessoa física e entidade 

pública ou privada que utilize, guarde, gerencie ou administre bens públicos. 

A autoridade competente promoverá a instauração de inquérito 

administrativo, em caso de denúncia sobre extravio ou dano a bens municipais. 



 
 

13 

16 -  Requisição de bens móveis 
Conforme Decreto nº 780/2006 e seus anexos, todas as aquisições de 

bens móveis processam-se através de requisições, conforme modelo constante 

no decreto.  

São informações essenciais para requisitar bens móveis: 

I - justificativa para a aquisição, explicando os motivos da aquisição e a 

destinação dos bens, sempre de forma resumida e clara; 

II - descrição do bem, sempre de forma precisa, clara e concisa de modo a 

identificá-lo com precisão; 

III - indicação do quantitativo, explicação numérica cardinal dos quantidades a 

serem adquiridas; 

IV - especificação da unidade quantitativa, correspondente à forma de 

apresentação dos bens a serem adquiridos, como por exemplo: caixa, maço, 

resma, pacote, quilo, litro etc; 

V - indicação do prazo estimado para o consumo, no qual é informado o tempo 

previsto para o uso do bem; 

VI - especificação do custeio do bem, consistente na indicação da unidade 

orçamentária e do código reduzido da dotação; 

VII - especificação do prazo de pagamento, no qual é indicada a data prevista 

para o pagamento; 

VIII - indicação do local para entrega do bem, com especificação do órgão ou 

unidade administrativa onde os bens serão entregues; 

IX - indicação do responsável, através da qual é identificado o servidor efetivo 

responsável por tomar posse dos bens, especificando: nome, cargo ocupado e 

função gratificada se existir, endereço com CEP, CI-RG e CPF. 

 

17 -  Recebimento de bens  
O recebimento dos bens móveis será efetuado de acordo com o seguinte 

procedimento: 
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I - os bens serão entregues ou colocados à disposição do Departamento 

ou órgão requisitante, os quais serão recebidos pelo respectivo Diretor, 

mediante conferência de sua qualidade e quantidade com o constante na nota 

fiscal e na requisição de compra; 

II - o Diretor do Departamento dará o recibo na respectiva nota fiscal, 

encaminhando cópia desta, por memorando devidamente protocolado, ao 

Departamento de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, que promoverá seu cadastro no acervo patrimonial da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a respectiva identificação numérica. 

(Redação dada pelo Decreto nº 1137/2006). 

 

18 -  Comissão de Avaliação de Bens Permanentes: 
 Deverão ser constituídas as seguintes Comissões de Avaliação de Bens 

Móveis Permanentes: 

 

 

19 -  Comissão Especial de Recebimento de bens  
As Secretarias Municipais poderão contar com Comissões Especiais de 

Recebimento de Bens, sempre que o volume e a complexidade dos mesmos 

Informática 

•Responsável 
pela avaliação 
de todos os 
bens relativos 
à informática, 
eletrônicos e 
correlatos. 

Saúde 

•Responsável 
pela avaliação 
de todos os 
bens aplicados 
à área da 
saúde e outros 
que estejam 
sendo 
utilizados pela 
Secretaria de 
Saúde em toda 
a sua 
estrutura. 

Educação 

•Responsável 
pela avaliação 
dos bens 
aplicados na 
área da 
educação, 
mesmo 
quando não 
diretamente 
utilizados para 
essa finalidade 
mas adquiridos 
com recursos 
da educação 
ou por ela 
utilizados em 
toda a sua 
estrutura. 

Veículos 

•Responsável 
pela avaliação 
de veículos de 
qualquer 
natureza, 
inclusive seus 
acessórios e 
peças. 

Bens em Geral 

•Responsável 
pela avaliação 
de todos os 
demais bens 
que não sejam 
objeto de 
avaliação pelas 
comissões 
específicas. 
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assim o exigir, as quais serão constituídas por três a cinco servidores efetivos, 

um dos quais será o presidente, encarregados de: 

I - conferir a qualidade e a quantidade dos bens adquiridos, de acordo 

com as respectivas notas fiscais e requisições de compra; 

II - encaminhar por memorando protocolado ao Departamento de 

Patrimônio, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 

cópia da nota fiscal, o qual promoverá o cadastramento dos bens no acervo 

patrimonial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a respectiva identificação 

numérica. (Redação dada pelo Decreto nº 1137/2006). 

20 -  Competência do Fiscal de Contrato 
 

I - atestar o recebimento dos bens, datando e assinando o verso da nota fiscal, 

sob carimbo; 

II - emitir Atestado de recebimento ou rejeição dos bens: os bens serão aceitos 

ou rejeitados pelo fiscal mediante uma análise sumária de suas condições; 

III - comunicar a Comissão de Recebimento de Bens competente, informando o 

local, dia e hora para vistoria, com antecedência mínima de um dia útil; 

IV - encaminhar a nota fiscal, acompanhada de seu atestado e do Termo de 

Recebimento de Bens da Comissão Especial, para pagamento pelo 

Departamento Financeiro, da Secretaria Municipal de Fazenda.  

21 -  Termo de Recebimento de bens  
Termo de Recebimento de Bens é o instrumento pelo que é atestada a 

conformidade dos bens aos parâmetros de qualidade e quantidade, expressos 

em suas especificações e nas notas fiscais. 

Logo depois de concluído o documento será encaminhado, pelo 

representante do Departamento de Patrimônio, juntamente com uma cópia da 

nota fiscal, àquele Departamento, para arquivo. 
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22 -  Transferência de Bens  
A movimentação de um bem ocorre com a transferência de endereços e 

pode acontecer da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

A transferência dos bens móveis permanentes só poderá ocorrer entre os 

órgãos da administração direta e indireta e serão feitas pelo órgão que está 

transferindo os bens, em termo próprio.  

O Termo de Transferência será assinado pelos responsáveis pelos órgãos 

envolvidos e uma cópia será remetida à Divisão de Documentação Mobiliária, 

do Departamento de Patrimônio, para anotações. 

• É o deslocamento de um bem entre endereços individuais do Município 
ou para fora das dependências deste. 

Movimentação Física 

• É a transferência de carga patrimonial entre detentores, também 
chamada de regularização de carga patrimonial. 

Movimentação Lógica 

• É a modalidade de movimentação de bens de um endereço individual 
do Município para o responsável pela manutenção do bem, podendo 
ser servidor público ou terceiro particular (empresa). 

Retirada do bem para conserto ou manutenção 

• É a modalidade de movimentação de bens de um endereço individual 
do Município por meio do servidor usuário fora das dependências do 
Município. Exemplo: servidor que desempenha atividade home office 
com computador do Município. 

Saída do bem para uso externo 

Nenhum bem poderá ser reparado, restaurado ou revisado sem consulta 
prévia e autorização da Unidade responsável pelo patrimônio com objetivo de 

verificar se o bem tem garantia. 
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23 -  Doação, Dação em Pagamento e Permuta 

de Bens  
A doação, a dação em pagamento e a permuta de bens móveis 

permanentes, será sempre subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, dependerá de autorização legislativa, quando o valor 

ultrapassar 50 (cinquenta) VR (Valor Referencial). 

A doação, a dação em pagamento e a permuta, quando for de interesse 

de algum órgão municipal, deverá ser iniciada por comunicação do órgão onde 

se encontra o bem, para a Divisão de Patrimônio Mobiliário, solicitando 

encaminhamento a Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis 

correspondente, para apuração de valores e informação se depende ou não de 

autorização legislativa. 

Avaliados os bens, se o valor for superior a 50 VR o processo será 

encaminhado à Assessoria Legislativa, da Procuradoria Geral do Município, para 

solicitação de autorização ao Poder Legislativo, com posterior encaminhamento 

ao Departamento de Compras, da Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, para elaboração do contrato respectivo. 

Avaliados os bens, se o valor for inferior a 50 VR o processo será 

encaminhado diretamente ao Departamento de Compras e Contratos da 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para elaboração do 

contrato respectivo. 

A cópia do contrato será encaminhada à Divisão de Patrimônio Mobiliário 

para anotações e, em caso de veículos, regularização junto ao órgão 

competente. 

A cessão de uso de bens móveis permanentes só poderá ser efetuada 

entre entes públicos, inclusive os da administração indireta. 

24 -  Inventário dos Bens  
Inventário é o procedimento administrativo realizado por meio de 

levantamentos físicos, que consiste no arrolamento físico-financeiro dos bens 

(consumo e permanente) em todas as dependências do Município. 
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25 -  Objetivo da Realização do Inventário  
Dentre os objetivos de promover inventário, no âmbito da Administração 

Pública, destaca-se a necessidade de conhecer com exatidão os valores 

registrados na contabilidade relativo aos bens de consumo - estoques de 

almoxarifado, assim como relativo ao acervo patrimonial, que formam o ativo e 

o passivo do Município, bem como apurar a responsabilidade dos agentes sob 

cuja guarda se encontram determinados bens não localizados no levantamento, 

mas também de forma obrigatória a apresentação ao Tribunal de Contas dos 

Municípios para prestações de contas de gestão (balancetes) e as contas de 

governo (balanço geral) referente a cada exercício, em atenção a Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964. 

 Os inventários na administração pública devem ser levantados não 

apenas por uma questão de rotina ou de disposição legal, mas também como 

medida de controle, tendo em vista que os bens nele arrolados não pertencem 

a uma pessoa física, mas ao Município, e precisam estar resguardados quanto a 

quaisquer danos. 

26 -  Tipos de Inventário  
A realização do inventário é legalmente exigida a todos os órgãos da 

Administração Pública ao final de cada exercício e, conforme a necessidade 

pode ser realizada periodicamente.  

 

Inventário anual 

•Destinado a 
comprovar a 
quantidade e o 
valor dos bens 
bens (consumo e 
permanente) em 
todas as 
dependências do 
Município 
registrados até 
31 de dezembro 
de cada 
exercício, 
constituido do 
inventário 
anterior e das 
variações 
patrimoniais 
ocorridas 
durante o 
exercício em 
atendimento as 
exigências legais. 

Inventário Inicial 

•Destinado para 
identificação e 
registro dos bens 
quando da 
criação de um 
órgão ou 
entidade e deve 
ser realizado na 
nova unidade 
por solicitação 
de seu 
responsável. 

Inventário de 
Verificação  

•Destinado a 
simples 
conferência e 
controle interno 
do bens da 
unidade/órgão/e
ntidade e pode 
ser realizado a 
qualquer tempo 
de ofício ou por 
iniciativa de 
órgãos de 
controle. 

Inventário de 
Transferência de 
responsabilidade 

•Destinado a 
simples 
conferência e 
controle interno 
do bens da 
unidade/órgão/e
ntidade sempre 
que houver 
mudança de 
responsável. 

Inventário de 
Extinção ou 
transformação 

•Destinado para 
identificação e 
registro dos bens 
quando da 
extinção ou 
transformação 
de um órgão ou 
entidade. 
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27 -  Levantamento físico dos bens 
Levantamento físico é o procedimento a ser realizado pelas Unidades de 

Gestão e Compliance em conjunto com os responsáveis pelo setor 

administrativo de cada órgão para identificação de todos os bens permanentes 

existentes em cada Unidade com ou sem registro ou plaqueta no órgão. 

No levantamento deve ser verificado se o bem possui afixada etiqueta ou 

plaqueta ou se está legível, assim como deverá ser realizada uma verificação 

entre a descrição do material com os registros constante no Sistema de Material 

e Patrimônio, além de verificar se existe bem em situação de inservível para 

solicitar recolhimento ao depósito do Patrimônio. 

Após o levantamento os dados deverão ser registrados  no Sistema de 

Controle Interno – módulo patrimônio sendo a relação dos bens encaminhada 

através do Sistema SEI à Divisão de Patrimônio Imobiliário para cadastramento. 

 Nesta relação deverá conter: 

I – Descrição do bem; 

II – número da Placa Patrimonial ou número de identificação do bem pelo 

fabricante; 

III – Classificação do bem;  

IV – Local onde se encontram; 

V – Estado de Conservação; 

VI – Caso tenha sido adquirido por Convênio, indicar seu número. 

 Em situações que os bens móveis permanentes não tenham número de 

identificação patrimonial ou fabricante, estes devem ser da mesma forma  

relacionada. 

Quando da realização do inventário será informado aos órgãos e entidades da 

vedação de toda e qualquer movimentação física de bens localizados nos 

endereços individuais abrangidos pelos trabalhos. 
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28 -  Irregularidades que podem ser identificadas 

quando do levantamento físico dos bens 
Levantamento físico é o procedimento a ser realizado pelas Unidades de 

Gestão e Compliance em conjunto com os responsáveis pelo setor 

administrativo de cada órgão para identificação de todos os bens permanentes 

existentes em cada Unidade com ou sem registro ou plaqueta no órgão. 

Durante a inspeção ou levantamento pode ser identificada a existência 

de algumas irregularidades que atentam os preceitos deste Manual, tais como: 

 

 

 

Existência de bem não 
registrado no Sistema de 
Patrimônio ou registrado 

mas não etiquetado. 

Existência de bem 
identificado com etiqueta 
ou plaqueta danificada ou 

etiquetado incorretamente. 

Existência de bem não 
localizado fisicamente ou 

localizado fisicamente, mas 
com registro de baixa no 
Sistema de Patrimônio. 

Existência de bem 
identificado sem localização 

lógica (sistema) diferente 
da localização física. 

Existência de bens com 
especificação divergente no 

Sistema de Patrimônio. 

 
Sempre que for identificado no levantamento físico dos bens, objetos 
(bens permanentes pessoais) utilizados pelo servidor no ambiente de 

trabalho, sem o adequado registro, deverá ser comunicado ao 
Departamento de Patrimônio, bem como a Controladoria Geral do 
Município, através da  Subcontroladoria de Convênios e Contratos. 
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29 -  Baixa dos bens móveis permanentes 
A baixa dos bens móveis permanentes só será feita quando se tratar de 

bens inservíveis, para reaproveitamento ou alienação. 

A baixa dos bens móveis permanentes é de iniciativa do órgão 
interessado e será dirigida a Divisão de Patrimônio Mobiliário para envio a 
Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis correspondente. No pedido 
de baixa, o órgão interessado deverá, necessariamente, informar a classificação 
do bem. 

 
Após avaliados os bens pela respectiva Comissão, o processo será 

devolvido ao órgão solicitante, para proceder a baixa.  
 

Os bens inservíveis irrecuperáveis e sucateáveis serão doados a entidades 

de cunho filantrópico, para retirada do local onde se encontram. 

Os bens inservíveis irrecuperáveis e incineráveis serão destruídos em 

local seguro pelo órgão da administração que estiver com a guarda e 

responsabilidade ou através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos. 

A relação dos móveis baixados deverá ser encaminhada à Divisão de 

Patrimônio Mobiliário para anotações. (Redação dada pelo Decreto nº 

13.728/2017) 

O descarte de bens inservíveis da área da saúde que tenham valor  

econômico será efetuado de acordo com o seguinte procedimento: 

I - O Diretor interessado na alienação fará requerimento ao Secretário de 

Saúde discriminado os inservíveis a alienar. 

II - O processo será encaminhado à Comissão, para avaliação. 

III - Com a avaliação o processo será devolvido ao Diretor que está 

autorizado a alienar os bens diretamente ao interessado na aquisição. 

IV - De posse do recurso obtido, do qual constará recibo no processo, o 

Diretor fará o depósito do numerário à conta do Fundo Municipal de Saúde 

imediatamente após o recebimento, sob pena de responsabilidade. 
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V - Com o comprovante do depósito anexo, será o processo encaminhado 

à Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde para conhecimento, sendo 

posteriormente arquivado. 

O recurso obtido com a alienação dos bens será prioritariamente 
utilizado para pagamento das despesas do órgão que promoveu a alienação. 

 
O descarte de inservíveis sustentáveis irrecuperáveis deverão seguir os 

ritos da logística reversa previstos na Lei Federal nº 12.305/2010, devendo ser 
devolvido ao fabricante, ou empresa licenciada para receber os resíduos 
perigosos em questão. (Redação acrescida pelo Decreto nº 11.328/2016). 
 

Eletroeletrônicos 

Legislação: Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Principais determinações: Os materiais eletroeletrônicos, após findado sua vida 

útil, deverão ser encaminhados para a indústria fabricante, através de: 

 Entrega em ponto de recepção gerido pela fabricante/importadora, ou 

empresa por ela designada para tal finalidade. 

 Coleta através do fornecedor/ comerciante, sem ônus para o município.  

 Encaminhamento via correios para a fabricante. 

Providencia a ser tomada:  

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item de 

obrigações da contratada:  

“A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos 

eletroeletrônicos usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-

os no local de origem e encaminhando aos pontos de coleta ou centrais de 

armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, para fins 

de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei n° 12.305, 

de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Critérios de sustentabilidade: eficiência energética (selo do Procel e maior vida 

útil) 

Precauções: Lembramos que o fabricante e o comerciante de eletroeletrônicos 

também devem estar registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
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Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, de sorte 

que as disposições específicas deste Guia Prático sobre CTF também devem ser 

seguidas. 

30 -  Instrumentos de Consulta para 

elaboração deste Manual 

 

Manual de Procedimentos para Gestão de Materiais e Controle Patrimonial da 

Prefeitura de Goiânia 

https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2020/07/30-06-2020-MANUAL-DE-

GESTA%CC%83O-PATRIMONIAL-REVISADO-PUBLICAR-1.pdf (consulta em 

29/07/2021) 

Manual de Patrimônio do Município de Ouro 

https://static.fecam.net.br/uploads/705/arquivos/620140_Manual_Patrimonio.

pdf   (consulta em 29/07/2021) 

Regulamento de Gestão Patrimonial Instituto Federal de Sergipe 

http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2019/08-

agosto/Proad/REGULAMENTO_DE_GEST%C3%83O_PATRIMONIAL_vers%C3%A3

o_final.pdf   (consulta em 29/07/2021) 

 

Manual de Gestão Patrimonial na Administração Pública Municipal Município de 

Carmo do Rio Claro 

https://www.carmodor.swop.com.br/arquivos/manual_tEcnico_de_gestAo_de_

patrimOnio_14105644.pdf   (consulta em 29/07/2021) 

 
 

 

 

https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2020/07/30-06-2020-MANUAL-DE-GESTA%CC%83O-PATRIMONIAL-REVISADO-PUBLICAR-1.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2020/07/30-06-2020-MANUAL-DE-GESTA%CC%83O-PATRIMONIAL-REVISADO-PUBLICAR-1.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/705/arquivos/620140_Manual_Patrimonio.pdf
https://static.fecam.net.br/uploads/705/arquivos/620140_Manual_Patrimonio.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2019/08-agosto/Proad/REGULAMENTO_DE_GEST%C3%83O_PATRIMONIAL_vers%C3%A3o_final.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2019/08-agosto/Proad/REGULAMENTO_DE_GEST%C3%83O_PATRIMONIAL_vers%C3%A3o_final.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2019/08-agosto/Proad/REGULAMENTO_DE_GEST%C3%83O_PATRIMONIAL_vers%C3%A3o_final.pdf
https://www.carmodor.swop.com.br/arquivos/manual_tEcnico_de_gestAo_de_patrimOnio_14105644.pdf
https://www.carmodor.swop.com.br/arquivos/manual_tEcnico_de_gestAo_de_patrimOnio_14105644.pdf
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ANEXO I 
 

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

(Decreto nº 1.800/2007) 

 

 

Declaro que recebi o material permanente abaixo discriminado, para ser utilizado a serviço 

deste órgão sob minha responsabilidade. Este material, exceção feito ao desgaste pelo uso, 

será por mim restituído ao patrimônio em perfeito estado de conservação, tão logo se torne 

dispensável seu uso. 

 

SECRETARIA: ________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ____________________________________________________________ 

 

No. da placa Descrição do item Estado de 

conservação 

Localização(Departamento/ 

Divisão/Seção/Escola/Posto de 

Saúde/ outros 

    

    

    

 

 

Ponta Grossa, ____ de ___________ de _________ 

 

 

 

_____________________________________ 

RESPONSÁVEL 
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ANEXO II 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

(Decreto nº 1.800/2007) 

Origem: 

Órgão 

 

  Secretaria Municipal 

 

 

 

Destino: 

Órgão 

 

  Secretaria Municipal 

 

 

 

Especificações dos bens 

Nº Chapa 

Patrimonial 

Classificação 
Características Quantidade 

Transferência 

    (  ) temporário 

(  ) permanente 

    (  ) temporário 

(  ) permanente 

    (  ) temporário 

(  ) permanente 

Justificativa para transferência: 
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Responsável Órgão de 

Origem 

Assinatura e Carimbo 

 

 

Ponta Grossa, _____, de 

________________ de 200____. 

 

 

Responsável Órgão de Destino 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO III 
 

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

(Decreto n.º  1.800 /  2007 ) 

 

Aos .....  dias do mês de ........... de dois mil e ........(  /  /   ), nas dependências do 

......................................................, reuniu-se a Comissão Municipal de Avaliação de Bens 

Móveis Permanentes (Saúde, Educação, Veículos etc), designada pela Portaria nº............... / 

........, composta pelos servidores.........................................................., incumbida de promover 

a avaliação de bens móveis, abaixo discriminados, a pedido da Secretaria 

......................................, conforme Protocolo nº .............................................. 

Quantidade Descrição Classificação Valor unit. (R$) Valor total (R$) 

     

 

Nada mais a acrescentar e dando como avaliado o referido bem do patrimônio, 

assinam o presente Termo de Avaliação de Bens Móveis Permanentes. 

 

Ponta Grossa,                          . 

 

_____________________________ 
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ANEXO IV 

TERMO DE BAIXA DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

(Decreto nº 1.800/2007) 

 

Órgão 

Municipal 

......................................da Secretaria Municipal de ........................... 

 

 

 

Nº Chapa 

Patrimonial 

Classificação Características Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

Justificativa da Baixa: 

  

Nada mais a acrescentar e dando como baixado o referido bem do patrimônio, assinam o 

presente Termo. 

 

Ponta Grossa, _____ de _____________ de 200____. 

 

 

__________________________________________________ 

Responsável 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO V 

MODELO CONTRATO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

 (Decreto nº 1.800/2007) 

 

CONTRATO N.º ______/200x 

 

 

 CONTRATO DE DOAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS PERMANENTES QUE ENTRE SI 

CELEBRAM MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSA E 

_______________________________ 

 

 

  MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Avenida Visconde de Taunay, 950, inscrito no CNPJ 

76.175.884/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício 

de seu mandado e funções, (Identificação do prefeito em exercício), residente e domiciliado 

nesta cidade, neste ato denominado DOADOR, e 

______________________________________________________________________ 

(qualificação completa – pessoa jurídica: CNPJ, endereço da sede, representante: 

nacionalidade, estado civil, profissão, número da Carteira de Identidade com o órgão 

expedidor e Estado e do CPF-MF, endereço da residência e domicílio com nome da Rua, 

número, Vila e Cidade), neste ato denominado DONATÁRIO, ajustam entre si o presente 

Contrato de Doação, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a doação dos seguintes bens 

móveis permanentes: 

(descrever de acordo com os dados constantes do processo, identificando: local onde serão 

utilizados e a finalidade, placa de identificação, descrição, classificação, estado de 

conservação em que se encontram e valor na data da transferência) 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O DOADOR transmite desde já, todos os direitos de propriedade que, 

até a presente data, tinha sobre os bens, ao DONATÁRIO, para que ele o considere como seu, e 

que ficará sendo a partir desta data.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O DOADOR estabelece, contudo, que os direitos de propriedade que ora 

transfere ao DONATÁRIO, ficarão subordinados à cláusula de reversão, no caso de desvio de 

finalidade no uso dos bens. 

 

CLÁUSULA QUARTA: O donatário assumirá integral responsabilidade por encargos de qualquer 

natureza, inclusive a manutenção do bem que, em eventual reversão, deverão ser devolvidos 

no estado de conservação em que foram recebidos. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Ponta Grossa para dirimir qualquer 

questão decorrente do presente ajuste. 

 

  Firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes no ato. 

 

 

Ponta Grossa,   de         de 20...... 

 

 

ASS. DO DOADOR                                                 ASS. DO DONATARIO 

 

TESTEMUNHAS: 
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A N E X O VI 

TERMO DE UTILIZAÇÃO  DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

 

(Decreto nº 1.800/2007) 

 

TERMO DE UTILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES N.º ______/2007 

 

 TERMO DE UTILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

PERMANENTES QUE ENTRE SI CELEBRAM 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSA E 

_______________________________ 

 

 

  MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Avenida Visconde de Taunay, 950, inscrito no CNPJ 

76.175.884/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício 

de seu mandado e funções, (Identificação do prefeito em exercício), residente e domiciliado 

nesta cidade, neste ato denominado (CEDENTE, PERMITENTE OU AUTORIZADOR), pelo 

presente Termo de Utilização (CEDE, PERMITE OU AUTORIZA) a  

_____________________________________________________________________, 

(qualificação completa – pessoa jurídica: CNPJ, endereço da sede, representante: 

nacionalidade, estado civil, profissão, número da Carteira de Identidade com o órgão 

expedidor e Estado e do CPF-MF, endereço da residência e domicílio com nome da Rua, 

número, Vila e Cidade), neste ato denominado (CESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU 

AUTORIZADO), a utilização dos seguintes bens móveis permanentes, com as condições 

constantes do presente: 

 

(descrever de acordo com os dados constantes do processo, identificando: local onde serão 

utilizados e a finalidade, placa de identificação, descrição, classificação, estado de 

conservação em que se encontram e valor na data da transferência) 
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CONDIÇÕES:    I - O (CEDENTE, PERMITENTE OU AUTORIZADOR) estabelece, contudo, que os 

direitos de uso dos bens móveis que ora (CEDE, PERMITE OU AUTORIZA) , ficarão subordinados 

à cláusula de reversão, no caso de desvio de finalidade no uso dos bens. 

  II -  O (CESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZADO) assumirá integral 

responsabilidade por encargos de qualquer natureza, inclusive a manutenção dos bens que, 

em eventual reversão ou  devolução a pedido do (CEDENTE, PERMITENTE OU AUTORIZADO)  

deverão ser devolvidos no estado de conservação que foram recebidos.  

  Ponta Grossa,    de        de           . 

 

 

 

CEDENTE, PERMITENTE OU AUTORIZADOR 

 

CESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZADO 

 

 


