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4 - INVENTÁRIO
1. OBJETIVOS
1.1. Fazer o levantamento, das informações a respeito dos bens permanentes da
FMS, tais como: Identificação da responsabilidade patrimonial, localização física do
bem, seu estado de conservação, a necessidade de manutenção e reparo, e a real
necessidade da permanencia do bem na unidade.

2. ABRANGÊNCIA
2.2. FMS – Fundação Municipal de Saúde

3. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS
3.1. GABINETE (FGA)
3.2. SEPAT
3.3. COMISSÕES DE LEVANTAMENTO - GERAL E LOCAL
3.4. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
3.5. TODAS AS UNIDADES/DEPARTAMENTOS

4. PRODUÇÃO DOCUMENTAL
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

PORTARIAS
PLANILHA BASE DE BENS
RELAÇÃO DE BENS POR LOCALIDADE
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
RELATÓRIO GERAL
PLANO DE SANEAMENTO
RELATÓRIO FINAL
TERMO DE RESPONSABILIDADE

5. LEGISLAÇÃO PERTINENTE
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
BRASIL. Portaria n.o 1.131, de 04 de novembro 2021. Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público da 9a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP).

6. PROCEDIMENTOS DE INVENTÁRIO
E.I. – Emissão da portaria (Gabinete).
Publicar a portaria sinalizando a abertura das atividades de inventário e a indicação
da comissão geral de inventário, assim como comunicar a todas as unidades a
suspensão de movimentação e transferência de bens no período da realização do
inventário conforme publicado em portaria.
T01 – Indicar as comissões locais de levantamento (Gestor da unidade).
O gestor da unidade deve indicar no mínimo dois servidores para compor a
comissão local de levantamento.
T02 – Publicação da portaria nomeando as comissões locais (Gabinete).
Esta segunda portaria nomeia as comissões locais de levantamento. A comissão
deve ser composta por, no mínimo, 2 (dois) servidores do quadro permanente e
não ter em sua formação servidores e/ou funcionários lotados no setor de

patrimônio. As comissões locais de levantamento poderão contar com o apoio de
estagiários, funcionários de empresas prestadoras de serviços e outros
colaboradores na realização dos trabalhos.
T03 – Elaborar o planejamento do Inventário (Comissão geral e local).
Realizar reuniões com os membros da comissão para planejamento das atividades
do inventário, treinamento da equipe, bem como a padronização dos
procedimentos. A comissão geral apresenta os manuais e documentos, realiza
reuniões e treinamento para os membros das comissões locais e demais
colaborados envolvidos no processo de inventário. As Comissões locais de
inventário elaboram planejamento, ajustam a metodologia e efetuam a execução
do levantamento dos bens. Apresenta o cronograma de execução contendo os
prazos e os locais a serem inventariados. Comissão geral de inventário agenda
com os responsáveis pelos locais.
T04 – Solicitar a base dos Bens patrimoniais (Comissão geral).
A Comissão Geral requisita ao Gestor do Sistema de Patrimônio a Base dos Bens
Patrimoniais da FMS.
T05 – Disponibilizar ambiente digital para registro do levantamento (Comissão
geral).
A Comissão Geral disponibiliza link compartilhado com a Pasta da Unidade com
toda a documentação – KIT INVENTÁRIO, planilha base para consulta e demais
planilhas e formulários.
T06 – Emitir relação de bens por localidade (Comissão geral).
Emitir relação de bens por localidade a ser conferida conforme cronograma.
T07 – Efetuar levantamento dos bens (Comissão local).
Realizar o registro fotográfico, a quantificação dos bens e o preenchimento dos
relatórios.
T08 – Confrontar informações obtidas (Comissão local).
Executa a conferência dos dados obtidos no levantamento e compara com os
registros anteriores contidos na base de dados. Havendo divergência entre os
registros, indica-se como boa prática, uma nova verificação a ser realizada por um
ou mais servidores que não tenham participado do primeiro levantamento com o
objetivo de tentar localizar o maior número possível de bens registrados na
Unidade.
T09 – Elabora relatório circunstanciado do inventário anual (Comissão local).
Relacionar o acervo patrimonial da unidade contendo os dados dos bens,
localidade e responsáveis pelos bens;
Relacionar todos os itens que constam no acervo patrimonial, mas que não foram
encontrados no momento do inventário;
Relacionar todos os bens encontrados, mas que não possuam tombamento ou
registro patrimonial para futura regularização;

Relacionar os bens cadastrados indevidamente (bens de consumo cadastrados
como bens permanentes; itens em duplicidade; bens de terceiros cadastrados
como bens do setor/unidade);
Apresentar a comissão geral invetário uma relação detalhada dos bens inservíveis
para que sejam incluídos no processo de descarte. Caso haja contrato vigente de
retirada de inservíveis, iniciar pelos procedimentos de desfazimento/descarte.
Efetua o saneamento das inconsistências por meio de ações propostas pela
Comissão Geral especificadas no item 6 do Manual de Inventário.
Envio do Relatório para a Comissão Geral.
T10 – Analise do relatório geral e do plano de saneamento patrimonial (Comissão
geral).
Analisa os relatórios e as ações de saneamento propostas pelas Comissões
Locais. Consolida o relatório geral da FMS e o plano de saneamento patrimonial.
Envia para apreciação do gestor.
T11 – Publica aprovação do relatório geral (Gabinete).
Após apreciação, emite Portaria/Resolução de Aprovação do Relatório e do Plano
de Saneamento Patrimonial e dando ordem de início às ações de saneamento.
T12 – Encaminha para apreciação dos gestores (Comissão geral).
Instrui o Processo Administrativo da Unidade com o relatório Final de Inventário e
as ações de saneamento e seus respectivos prazos e aciona os setores
responsáveis para executar as ações de saneamento conforme sua área de
competência.
T13 – Analisa relatório final do inventário (Gestor da unidade).
Analisar o relatório final de inventário e emitir o parecer.
T14 – Atualização das informações sobre o acervo (SEPAT).
Atualizar as movimentações e transferências dos bens com localização indevida e
as informações dos bens inventariados. Entregar o termo de responsabilidade
atualizado e coletar as assinaturas dos responsáveis.
T15 – Efetuar tombamento (SEPAT).
Efetuar o tombamento de bens que não foram devidamente tombados.
T16 – Emissão dos termos de responsabilidade (SEPAT).
Emitir o termo de responsabilidade atualizado após o inventário.
T17 – Designar comissão de sindicância (Gestor da unidade).
Designar comissão de sindicância para apuração dos fatos/irregularidades
apurados.
T18 – Apurar os fatos (Comissão de sindicância).

Verificar se o item desaparecido se enquadra como material de pequeno valor
econômico, onde o custo para seu controle for maior que o risco da perda conforme
item 3 da IN/DASP nº 142/83, uma vez que este tipo de material, controlado através
de relação de carga, não será objeto de sindicância. Apurar as responsabilidades
pelo desaparecimento do material. Conforme o caso elaborar o Termo
Ircunstânciado Administrativo (TCA), aplicado pela Instrução Normativa - CGU nº
04, de 17 de fevereiro de 2009. Emitir relatório para o dirigente máximo do
setor/unidade com suas conclusões e recomendações. Após a sindicância
encaminhar a SEPAT para devidas atualizações.
E.F. – Bem Inventáriado.

7. ANEXOS
7.1 – PLANO DE SANEAMENTO
PREFEITURA DE NITERÓI
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
NITERÓI
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 32.556.060/0001-81
Telefones: 2716-5834 | 2621-6200
Rua Visconde de Sepetiba, n° 987, 8°
andar
CEP: 24.020-206 | Niterói/RJ
PLANO DE SANEAMENTO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE 2021/2022
O presente plano de saneamento patrimonial foi estruturado a partir do
diálogo entre os setores de patrimônio e de contabilidade com o objetivo de
alinhar ações necessárias para o cumprimento das falhas apontadas pela equipe
responsável pelo levantamento e sistematização dos dados provenientes do
levantamento físico de bens móveis realizados em 2021.
ROTINAS, FLUXOS E NORMATIZAÇÃO DA ÁREA PATRIMONIAL
1.

INCONSISTÊNCIAS NA BASE DO SISTEMA E-CIDADE:

O sistema E-CIDADE contêm inconsistências como departamentos e setores
duplicados e departamentos inexistentes na sua base.
Ações de saneamento: Foi solicitada à SEPLAG a criação dos departamentos
novos e nos casos de departamentos duplicados ou triplicados foi elaborada a
planilha DE/PARA onde será recomendada a abertura de processo
administrativo junto a SUAD para que sejam feitas as movimentações
necessárias: inutilização dos departamentos duplicados e a transferência dos
bens para os departamentos válidos.
Referência: Art. 50 da LC 101/2000 Inciso VI, § 3º; Art. 5º da LEI Nº 9.784/1999
Responsável: SEPAT
Prazo início: maio/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1YgTd14LU8nNcJBK2V-dpZPeB2DePXe1C
2.

MATERIAL DE CONSUMO TOMBADO COMO PERMANENTE

Os materiais de consumo tombados como permanente são problemas
recorrentes para o Setor de Patrimônio, tendo em vista sua baixa durabilidade.
Identificamos propostas de saneamento cujo objetivo é a resolução da
divergência.

Ações de saneamento:
a) Elaboração de Planilha de classificação de itens baseada no Cadastro de
Bens do Módulo Patrimônio do E-CIDADE, no Manual de Codificação
Orçamentária do STN e nas Planilhas da Controladoria Geral do Estado do Rio
de Janeiro – CGE-RJ e envio para apreciação pelos setores de contabilidade,
dotação orçamentária, almoxarifado, coordenação do PSO no caso de itens
odontológicos; DESUT equipamentos e instrumentos cirúrgicos e GTIC –
equipamentos de TIC. Nos casos de divergência de classificação, convocação
de reunião para pactuação e registro.
b) Incluir, no fluxo de aquisição de materiais, consulta prévia do requerente ao
SEPAT para confirmação da classificação dos itens.
Referência: Portaria 448, de 17 de setembro de 2002 STN, item 4.6.1.1 do
MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª edição) MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN
Responsável: SEPAT e setores envolvidos
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: abril/2022 (Antes do inventário de 2022)
Disponível em:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10MYFfVhVpieUFK2QldSWXu9QU9_sC2P/edit?usp=sharing&ouid=109111034608206524295&rtpof=true&s
d=true
3.

NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO SEPAT.

A equipe do setor de Patrimônio não possui treinamento voltado à gestão
patrimonial.
Ações de saneamento: Recomenda-se abertura de Processo Administrativo
para a contratação de treinamento de todos os envolvidos no processo quanto à
guarda, manutenção, responsabilidade e controles patrimoniais afetos às suas
respectivas atividades. Para auxiliar na construção de uma gestão eficiente.
Referência: NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão e NBC T 16.10
– Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público,
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.136/08 e nº 1.137/08,
ambas de 21 de novembro de 2008, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (9ª edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN
Responsável: SUAD
Prazo início: maio/2022
Prazo de conclusão: agosto/2022
Processo N°: 200/5659/2022
4.
AUSÊNCIA DE NORMATIVA E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS E
SUBPROCESSOS LIGADOS AO PATRIMÔNIO.
Ações de saneamento:
a) Revisão das rotinas de tombamento (Bem recém adquirido), transferência
interna, baixa, inventário etc. com o auxílio dos setores e departamentos
envolvidos e orientação de consultor com notório conhecimento em controle
patrimonial.
b) Após, equiparar a classificação dos módulos de patrimônio e contabilidade
considerando o reduzido, realizando testes operacionais do novo padrão de
rotinas estabelecidas e proposição de ajustes, caso necessário.

c) Normatizar as rotinas testadas e ajustadas após os trabalhos realizados na
etapa anterior, emissão de relatório ao FGA para comprovação das ações
implementadas a partir deste cronograma de ações para saneamento
patrimonial, utilizando o DE/PARA, para a movimentação e a Publicação de
Portaria com os processos, POP e manual relacionado ao patrimônio/inventário.
Referência: Incisos I, II e III do Decreto Estadual nº 44558/2014
Responsável: SUAD
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: abril/2022 (Antes do inventário de 2022)
Disponível em:
I.

Manual do Patrimônio: processo nº 200/5659/2022
https://drive.google.com/drive/folders/1mGrXTTSW0mkRI08M5WK7JVLTq_KY
8aWs

II.

Manual do Desfazimento:

https://drive.google.com/drive/folders/19nFTMMBTOblN_rJYqUU4Cg_hiUSTj4Yy
III.

Manual do Inventário:

https://drive.google.com/drive/folders/1q4_-SMBtM2QkC95dkYUiwKC_-svVQeKB
IV.

Planilha de classificação: Lançamentos Patrimônio x Contabilidade
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ot78iyGAvduhzDvDlAPC4tmdJDvD
mHmE/edit?usp=sharing&ouid=109111034608206524295&rtpof=true&sd=true

5.
ATO NORMATIVO DE GESTÃO PATRIMONIAL
Ações de saneamento:
a) Instituir Sistema de Gestão e Controle Patrimonial da FMS, com o objetivo de
zelar pela boa e regular utilização dos bens públicos, a organização pode
estabelecer um conjunto de ações integradas, sistêmicas e planejadas, a fim de
evitar a dilapidação, extravio e a operacionalização em desacordo com sua
destinação e especificações técnicas.
b) Instituir a Função de Agente de Controle Patrimonial nas unidades e setores
da Fundação Municipal de Saúde via Portaria;
c) Contratação via processo seletivo, de servidores para atuarem na gestão
patrimonial.
Referência: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª
edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN
Responsável: SUAD
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
6.
AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DA ROTINA DE ENTREGA NAS NOVAS
AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES.
A falta de padronização acarreta, muitas vezes, perda de nota fiscal, demora no
tombamento, atraso na instrução processual do processo de pagamento, perda
dos prazos de troca e devolução por não conformidade, perda da garantia da
instalação, entre outros.

Ações de saneamento:
a) Deve-se incluir na minuta de Termo de Referência (TR) e no Edital
procedimentos para a entrega, quando se tratar de bem permanente.
b) Responsabilizar o fiscal pela comunicação ao SEPAT que revisará a rotina de
recebimento do bem recém adquirido, como: receber os bens patrimoniais
acompanhados de nota fiscal verificando se o bem entregue atende a todas as
especificações da compra efetuada, conforme descrito em contrato ou
autorização de fornecimento; Solicitar a remessa da Plaqueta Patrimonial junto
ao SEPAT providenciar a sua colocação; encaminhar a nota fiscal devidamente
atestada para o SEPAT, que encaminhará para o setor responsável de acordo
com os procedimentos estabelecidos. O SEPAT irá registrar as informações no
Sistema de Controle Patrimonial (E-Cidade) e irá emitir o Termo de
Responsabilidade (duas vias) com a posição atualizada de bens remetendo às
unidades responsáveis para que sejam conferidas e assinadas pelos gestores.
Referência: parágrafo único do art. 122 da CF RJ/1989; art. 87 do Decreto Lei
Federal 200/1967
Responsável: Gestor da Unidade (demandante)/SUAD
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022
7.
AUSÊNCIA DE DADOS DOS IMÓVEIS.
Ações de saneamento:
a) Levantamento junto às Vice-presidências, PGM, Unidades, Biblioteca, NEA
a existência de documentação que comprove a posse ou a cessão de uso dos
imóveis utilizados pela FMS.
CI-349.
b) Verificação nos processos de obras que deram origem às medições
registradas no Patrimônio se há documento de propriedade;
c) Enviar ofício ao Setor de Cadastro Imobiliário da Secretaria de Fazenda
solicitando informações sobre a titularidade dos Imóveis da Fundação;
d) Contratação de Serviço Especializado para Regularização da Propriedade
dos Imóveis.
Referência: Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do
Setor Público – estabelece que os bens de uso comum que absorveram ou
absorvem recursos públicos, ou aqueles eventualmente recebidos em
doação, devem ser incluídos no ativo não circulante da entidade responsável
pela sua administração ou controle, estejam, ou não, afetos a sua atividade
operacional. Assim, ao realizar investimentos ou despesas de capital nesses
bens, a entidade deve proceder ao seu registro no Ativo com o objetivo de
acumular o custo da construção ou reforma, bem como as perdas do valor em
decorrência do uso (depreciação, amortização ou exaustão). Arts. 95. 96 e 106
da Lei 4.320/1964; NBC T 16.10.
Responsável: SUAD/SUFIN
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: junho/2022

8.
CRIAÇÃO DE COMISSÃO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO.
Ação de saneamento: Em cada uma das Unidades Gestoras deverá haver a
indicação de um Gestor de Patrimônio, e de no mínimo 2 (dois) membros,
quando necessário para compor essa comissão a fim de atender as demandas
de recebimento, fiscalização e guarda dos bens de sua Unidade, esta mesma
Comissão será responsável de validar o inventário assinado pelo Gestor de
Patrimônio bem como do Responsável Geral da Unidade.
Referência: art. 14 do Decreto estadual Nº 44.558, 13 de janeiro de 2014
Responsável: Gestor da Unidade e vice-presidências
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
LEVANTAMENTO FÍSICO DE BENS
9.

BENS LOCALIZADOS FISICAMENTE NO SERVIÇO FUNERÁRIO

Os bens sob guarda do Serviço Funerário foram migrados indevidamente para a
responsabilidade do Setor de Patrimônio (SEPAT), conforme Processo
20014125/2019.
Ações de saneamento:
a) Localização do Processo 20014125/2019 e contato com a SMO, responsável
pela administração do serviço funerário para verificar se possuem o inventário
atualizado dos bens móveis que ficaram sob sua guarda.
b) Inclusão das Unidades do Serviço Funerário no Cronograma do Inventário
2022, realização do levantamento em conjunto com a equipe da SMO;
c) Instrução Processual para Registro dos procedimentos da Cessão de Uso
dos bens à SMO.
Referência: Art. 78, Lei Federal n.º 4.320/64; Art. 116, Lei n.º 8.112/93.
Inclusão das Unidades do Serviço Funerário como locais de levantamento no
INVENTÁRIO 2022.
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
10.

BENS LOCALIZADOS NO PSO (PROGRAMA DE SAÚDE ORAL)

O Programa de Saúde Oral é a unidade responsável pelo controle dos bens
odontológicos da Fundação Municipal de Niterói.
Ações de saneamento:
a) Tendo em vista as peculiaridades deste material, recomenda-se solicitar à
PSO a elaboração de um catálogo visual com os instrumentais para a correta
identificação in loco. Neste catálogo deverá constar a sua classificação
(permanente ou consumo) e seu código do material no sistema;
b) Instruir Processo Administrativo com o relatório de bens tombados e solicitar
junto a Coordenação de Saúde Bucal a atualização da localização dos bens;
c) Quanto ao material de consumo classificado como bem permanente, adotar
procedimentos de baixa dos bens via processo administrativo;

d) Quanto aos bens permanentes de baixo valor que não foram localizados,
solicitar a baixa do bem.
Referência: Art. 313 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR)/2018
aprovado pelo decreto federal nº9580/18.
Quanto aos bens constantes no PSO e localizados em outras unidades, proceder
transferência e troca de titularidade.
Responsável: Coordenação do PSO
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
11.
BENS PATRIMONIAIS CONSTANTES DO RELATÓRIO DO E-CIDADE E NÃO
LOCALIZADOS NO SETOR
São os bens registrados em determinada unidade e que não foram encontrados.
Ações de saneamento:
a) No momento do levantamento, realizar uma segunda busca – executada por
outro grupo de servidores – para tentar localizar o bem;
b) Após o levantamento realizado, fazer o cruzamento com os relatórios de
outras unidades para verificar se o bem foi movimentado sem a comunicação ao
SEPAT. Em caso positivo, a unidade responsável pelo bem deverá executar os
procedimentos de transferência.
Impactos: Caso a unidade não proceda com a transferência, esses bens que já
não se encontram sob sua guarda, serão objeto de um processo de apuração de
responsabilidade pela não localização do bem patrimonial.
Referência: Art. 94 e 96 da Lei 4.320/1964, art. 87 do Decreto Lei Federal
200/1967
Responsável: Gestor da Unidade
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
12.
BENS PATRIMONIAIS CONSTANTES DO RELATÓRIO DO E-CIDADE E NÃO
LOCALIZADOS EM TODA FMS
São todos os bens permanentes registrados no E-CIDADE, porém não
localizados em toda a rede da FMS.
Ações de saneamento:
a) Fazer o cruzamento com os relatórios de bens inservíveis e verificar a sua
existência, caso o bem não seja identificado nestes relatórios de bens
inservíveis, efetuar uma segunda busca durante o inventário eventual de 2022,
não sendo novamente identificado, localizar o seu responsável, através do termo
de responsabilidade e iniciar processo de sindicância para apuração dos fatos.
b) Avaliar junto a contabilidade os itens enquadrados na descrição de bens de
consumo (Manual de Codificação Orçamentária do STN), aqueles que não
possuem valor de venda em virtude de serem inservíveis (obsoleto, quebrado,
inutilizado, etc.), a viabilidade de aplicação do procedimento nº5.10 - ESQUEMA
DE IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS
DO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª edição) MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN) para baixa desses itens no sistema de gestão
patrimonial.
Referência: Art. 116, III e VII, LEI Nº 8.112/1990.

Responsável: Gestor da unidade
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
13.

BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS E AINDA COM PLAQUETAS

São os itens que foram localizados, porém foram baixados no sistema.
Ação de saneamento:
a) Verificar o motivo da baixa (se é um bem inservível ou se foi baixado de
maneira equivocada), caso seja um bem inservível, solicitar o parecer da
Comissão de Desfazimento de bens para efetuar o recolhimento da plaqueta e
incluir no processo de descarte juntamente com arquivo fotográfico dos bens.
Caso seja um bem baixado de forma equivocada, verificar o motivo, localizando
o seu processo de pagamento e efetuando a devida correção.
Referência: Inciso IV do Decreto Estadual 44.558/2014)
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
14.

BENS COM MAIS DE UMA PLAQUETA

Devido a transição do patrimônio do PMF (Programa Médico de Família) ou de
Órgãos Federais (MPAS, INSS, INPS, LBA) para a FMS há alguns anos, é
possível encontrar está intercorrência.
Ação de saneamento: Neste caso, a placa correta será sempre a da FMS,
porém não é recomendável retirar a antiga devido a identificação histórica.
(Referência: Art. 78, Lei Federal n.º 4.320/64; Art. 116, Lei n.º 8.112/93)
Responsável: SEPAT
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: maio/2022
15.
BENS EMPLAQUETADOS (COM PLACA DA FMS) MAS SEM REGISTRO NO
E-CIDADE
Durante os levantamentos patrimoniais realizados pelo SEPAT, foram
identificados itens com plaquetas, porém não registrados no sistema E-CIDADE.
Ações de saneamento: Localizar o Processo de pagamento e verificar o motivo
do bem não ter sido lançado e verificar a existência de seu termo/guia para
efetuar o registro correto do bem no sistema E-CIDADE.
Referência: Art. 94. Lei 4.320/1964
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022
16.
BENS COM PLAQUETAS RASPADAS, EXTRAÍDAS, PINTADAS, ILEGÍVEIS,
AMASSADAS IMPOSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO.
Durante os levantamentos patrimoniais realizados pelo SEPAT, foram
identificados itens com plaquetas inelegíveis devido a ação do tempo.
Ações de saneamento:

a) Recomenda-se a emissão imediata de 2ª via da plaqueta de identificação do
bem se possível permanecendo a mesma numeração.
b) Assim, uma sugestão de pesquisa futura é o estudo de viabilidade Técnica
para adoção da metodologia de identificação por radiofrequência, ou RFID (radio
frequency identification), na instituição. Por uma questão de custo, em caso de
inviabilidade de sua adoção integral, sugere-se que seja priorizada a
implantação em áreas específicas, onde se concentram os bens de maior valor
econômico.
Referência: Art. 94. Lei 4.320/1964
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022
17.

BENS LOCALIZADOS SEM PLACA DE TOMBAMENTO

Esses bens podem ser classificados como DOADOS, PARTICULARES,
CEDIDOS, ALUGADOS ou simplesmente perderam suas plaquetas de
identificação.
Ações de saneamento:
a) Buscar/ providenciar os termos para a regularização da situação do bem
conforme as orientações dos fluxos.
b) Se não houver documentação que comprove nenhuma das origens acima,
verificar a possibilidade de incorporação por semelhança (exceto nos casos de
locação) por exemplo, uma cadeira localizada na unidade X sem número de
tombamento poderá ser incorporada caso haja registro de tombamento no
sistema de uma cadeira com as mesmas características físicas e não localizada
em nenhuma outra unidade. Ou ainda, utilizar os relatórios impressos de
prestação de contas dos anos anteriores que estão na Contabilidade.
Referência: Art. 78, Lei 4.320/1964
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022
18.

BENS INSERVÍVEIS COM PLAQUETA DE TOMBAMENTO

Ações de saneamento: Após o parecer da Comissão de Desfazimento de Bens
Móveis ratificando que se trata de um bem inservível e que deverá ser recolhido,
instruir no processo a identificação da placa e foto para a inclusão no processo
de descarte.
Referência: Art. 3º, DECRETO FEDERAL Nº 9.373/2018
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
19.
BENS INSERVÍVEIS SEM PLAQUETA DE TOMBAMENTO
Ações de saneamento:
a) Os bens que não estejam sendo utilizados e que não tenham valor de venda,
em virtude de serem inservíveis (Ociosos, recuperáveis, antieconômicos,
irrecuperáveis etc.), deverão ser reemplacados, solicitar por meio da CI uma 2ª
via de plaquetas de identificação ao SEPAT que, por meio de semelhança ou

utilizando-se das informações das prestações de contas anteriores naquela
unidade, verificará se é possível a identificação do bem.
b) Dessa forma os bens inservíveis podem ser oferecidos aos demais órgãos da
Fundação Municipal de Saúde por doação, que utilizarão este bem ou
encaminharão ao Descarte.
Referência: Art. 3º, DECRETO FEDERAL Nº 9.373/2018; Art. 166 da Lei
Estadual 6.072/2011.
Responsável: Gestor da Unidade/SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
20.
BENS EXISTENTES COM PLACA DE TOMBAMENTO REGISTRADOS EM
OUTRA UNIDADE
São aqueles que constam como bens localizados na unidade, com a plaqueta
de identificação, porém pertence a outra unidade.
Ação de saneamento: Efetuar a sua transferência e atualização no sistema de
gestão de patrimônio do E-CIDADE. Neste caso deve-se proceder com a
transferência dos bens, utilizando o formulário “DOC-TRANS01” constante do
Anexo VIII deste manual com o objetivo de formalizar o envio do bem para a
unidade onde foi localizado.
Referência: inciso IV do Decreto Estadual Nº 44.558, 13 de janeiro de 2014
Responsável: SEPAT
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022
21.
BENS SEM PLACA DE TOMBAMENTO, INFORMADOS COMO PARTICULAR.
Ação de saneamento: Solicitar ao responsável pelo item O “TERMO DE
PERMISSÃO DE USO PARA BEM PARTICULAR”, autorizado pelo gestor da
unidade em 3 vias (gestor/proprietário/Patrimônio).
Referência: Art. 24 inciso I do Decreto Estadual 46223/2018; Art. 170 da Lei
287/1979 e alterações.
Responsável: Gestor da Unidade
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
22.
BENS SEM PLACA DE TOMBAMENTO, INFORMADOS COMO DOAÇÃO.
Ação de saneamento: Apresentar o “TERMO DE DOAÇÃO OU NOTA FISCAL”
para que seja incorporado ao patrimônio.
Referência: NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em
entidades do Setor Público; Lei 4.320/1964; Decreto Federal nº 99.658, de 30 de
outubro de 1990
Responsável: Gestor da Unidade
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
23.
REGULARIZAÇÃO DOS BENS PARA A FESAÚDE E DEMAIS OSC´S
GESTORAS DAS UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE (HGVF, HMOM, UMAM E
HMCT)
Tendo em vista a especificidade do arcabouço legal que rege a prestação de
serviços por cada uma destas organizações, faz-se a regularização na área

patrimonial.
Ações de saneamento:
a) Verificar junto à SAJ e às Comissões de Acompanhamento dos contratos de
cogestão, o regime de uso e cessão dos bens.
b) Incluir as Unidades no Cronograma do Inventário 2022
c) Instruir processos administrativos com as informações sobre o levantamento
e seus desdobramentos.
Responsável: SUAD/ VIPAHE
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: agosto/2022
AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E OUTRAS AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO
CONTÁBIL
24.

NECESSIDADE DE AJUSTE DO ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO.

No que concerne à depreciação foi observado junto à empresa prestadora de
serviço de acompanhamento do sistema E-Cidade que embora haja um campo
o qual é possível sinalizar a depreciação a ser aplicada, não há orientação ou
autorização da Secretaria Municipal de fazenda sobre qual índice deve ser
aplicado, isso significa que a base de dados de toda a Prefeitura, inclusive o
Setor patrimonial, não estão sendo depreciadas desde a implantação do módulo
patrimônio do E-Cidade.
No ano de 2021 foram realizadas tentativas juntamente com a secretaria de
fazenda para avaliar a possibilidade de implantação do índice de depreciação
dentro da base da fundação Municipal de Saúde, objetivando aproximar o valor
dos bens constante na base de dados ao valor real atual, considerando o tempo
de vida útil da maioria dos bens que já ultrapassam duas décadas.
Naquele momento a secretaria municipal de fazenda solicitou Fundação
Municipal de Saúde que fizesse, utilizando as planilhas da CGM (Disponíveis no
site e são divididas por tipo e categoria dos bens) o cálculo dos bens adquiridos
ao longo de 2020.
A Fundação Municipal de Saúde, através do setor de patrimônio,
preencheu as referidas planilhas com todos os bens adquiridos ao longo de 2021
e disponibilizou o material para a secretaria de fazenda e para a contabilidade,
que avaliou que não seria viável utilizar as planilhas da CGM, retornando a
discussão a possibilidade de executar a depreciação somente a partir da data de
corte do último ano.
Devido à desse impasse as ações da Fundação Municipal de Saúde
ficaram em suspenso aguardando uma avaliação por parte da Secretaria de
Fazenda sobre qual índice de depreciação será aplicado, até a presente data
não foi disponibilizado pelo referido órgão.
Ações de saneamento:
Considerando a necessidade a qual apresentamos de adequar a base, a
existência da obrigatoriedade de transferir os bens que estão lotados nas
unidades do Programa Médico de Família e na rede de atenção psicossocial
para FESAUDE e considerando ainda que é preciso disponibilizar uma planilha
atualizada dos bens tombados e lotados no HMCT - Hospital Municipal Carlos
Tortelly e na UMAM – Unidade de Pronto Atendimento Mário Monteiro por

ocasião da publicação do Chamamento Público de contratação de organizações
da sociedade civil para realizar a cogestão destas unidades, é exposto a
urgência da aplicação dos índices de depreciação.
Certamente não serão incorporados na FESAUDE os bens antigos com
os valores que constam na base patrimonial e não serão aceitos os bens com
valores desatualizados sem que haja a devida depreciação.
a)
Abertura de Processo Administrativo em virtude dos fatos, foi realizada a
contextualização da situação atual da fundação Municipal de Saúde
demonstrando urgência de implantação dos índices com a abertura de um
processo administrativo direcionado para Secretaria Municipal de Fazenda,
solicitando que seja avaliada a possibilidade de implantação da depreciação dos
índices em toda a base, desde o ano da sua implantação, como projeto piloto
para a Fundação Municipal de Saúde e futuramente para os órgãos havendo
interesse.
Referência: INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, de 31 de dezembro de
1998, Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992), especialmente as constantes dos
Arts. 11, inciso VI, e 12, inciso III;3 Arts. 305 a 323 do RIR/99
Responsável: Contabilidade
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: junho/2022
25.
DEFINIR DATA DE CORTE PARA AVALIAÇÃO
Ações de saneamento:
a) Decidir a data de corte para que todos os bens existentes da FMS sejam
objeto de avaliação para atribuir “ao bem um valor justo” para mais ou para
menos, deve ocorrer diretamente no patrimônio líquido da entidade contábil, em
conta de ajuste de exercícios anteriores, por tratar-se de mudança de critério
contábil; uma data de corte faz-se necessária para identificar o início da adoção
dos procedimentos de depreciação, amortização e exaustão pela FMS.
b) Avaliar junto a contabilidade, a viabilidade de aplicação do procedimento
nº5.10 - ESQUEMA DE IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE
BENS PÚBLICOS DO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (9ª edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN).
Referência: NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão e NBC T 16.10
– Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público,
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.136/08 e nº 1.137/08,
ambas de 21 de novembro de 2008, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (9ª edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN
Responsável: Contabilidade/ SUFIN
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
26.
COMISSÃO OU PERITO PARA AVALIAÇÃO DO BEM (NBC T16.10)
Ações de saneamento: Como se trata de atribuição de um valor monetário a
um bem (avaliação patrimonial) ou a adoção de valor monetário ou de
consenso entre as partes (reavaliação) analisar qual o perfil da comissão ou
do perito responsável.
a) Contratação de Perito Avaliador;

b) Contratação de Consultoria para treinamento de servidores para rotina relativa
à avaliação e reavaliação de bens;
c) Designação de servidores para composição de Comissão Permanente de
Avaliação;
Avaliar junto a contabilidade, a viabilidade de aplicação do procedimento nº5.10
- ESQUEMA DE IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS DO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª
edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN).
Referência: NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em
entidades do Setor Público
Responsável: SUAD
Prazo início: junho/2022
Prazo de conclusão: junho/2022 (Antes do inventário de 2022)
27.
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO OU LAUDO DOS BENS ADQUIRIDOS ANTES
DA DATA DE CORTE
Ações de saneamento: Este relatório deverá ser encaminhado ao Setor de
Patrimônio para que este registre os ajustes no sistema e produza o Relatório
Sintético para Conciliação.
Referência: NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão e NBC T 16.10
– Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público,
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.136/08 e nº 1.137/08,
ambas de 21 de novembro de 2008, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (9ª edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN
Responsável: SUAD
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: abril/2022 (Antes do inventário de 2022)
28.
RELATÓRIO SINTÉTICO PARA CONCILIAÇÃO
Ações de saneamento: Relatório produzido pelo SEPAT para a Contabilidade
efetuar os lançamentos: baixa de bens pela inexistência, ajuste do valor justo,
depreciação, amortização, exaustão, redução ao valor recuperável e
reavaliação.
Referência: MCASP Art. 85 (9ª edição)
Responsável: SEPAT
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: abril/2022 (Antes do inventário de 2022)
29.
ACERTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE
Ações de saneamento: Sistema com informações corrigidas e em condição de
produção dos relatórios de prestação de contas.
Referência: NBCT 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão e NBC T 16.10
– Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público,
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.136/08 e nº 1.137/08,
ambas de 21 de novembro de 2008, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (9ª edição) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN
Responsável: Contabilidade
Prazo início: abril/2022

Prazo de conclusão: abril/2022 (Antes do inventário de 2022)
30.
AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
DE BENS ENTRE OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO
EALMOXARIFADO.
Ações de saneamento: Em função das exigências da lei deve existir uma
grande sintonia entre o Setor de Patrimônio e o Setor de Contabilidade. Por tanto
é imperativo que haja a
padronização dos procedimentos de gestão da
Contabilidade, do Almoxarifado e do Patrimônio em todas as Unidades Gestoras
da Fundação Municipal de Saúde através de um sistema unificado de Gestão.
a) Proposição de Uma Planilha de Classificação Unificada (Orçamento,
Compras, Patrimônio e Contabilidade)
Referência: Art. 94 e 96, 106 da Lei 4.320/1964
Responsável: SUAD e SUFIN
Prazo início: abril/2022
Prazo de conclusão: abril/2022
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APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta informações relativas ao levantamento físico de bens

móveis da FMS realizado ao longo de 2021 cujo objetivo inicial era se constituir
em um Inventário Físico de Bens Móveis mas que em decorrência do cenário
que foi sendo desenhado a partir da fase preliminar denominada “Pré-Inventário”
e do estudo da literatura especializada – objetivo este, redefinido como
parâmetro estratégico para estabelecer uma linha de base da área patrimonial
da FMS para subsidiar a elaboração de normativas e demais orientações no
âmbito da Gestão Patrimonial da Instituição e consequente realização de um
Inventário em 2022.
A condução do processo foi realizada por um Grupo de Trabalho constituído no
interior da Superintendência Administrativa – SUAD a partir de demanda da
Secretaria Municipal de Fazenda para elaboração de um Plano de Saneamento
Patrimonial.
O referido trabalho usou como referência as orientações e diretrizes compostas
na apostila de treinamento Inventário na prática e demais materiais produzidos
pelo Consultor Diogo Duarte/CASP Online, uma vez que o mesmo autor fora
citado pela SMF e pelo fato de não haver, na Fundação Municipal de Saúde de
Niterói, registros de inventários nos últimos 10 anos que pudessem servir de
base para a realização deste levantamento. Além deste autor, foram utilizadas
outras referências indicadas ao final deste Relatório.
2.

DA INFRAESTRUTURA DO SETOR DE PATRIMÔNIO

O SEPAT, Setor de Patrimônio, está instalado em uma pequena sala nas
dependências do Setor de Protocolo, situado à rua Cel. Gomes Machado, 251.
Sua infraestrutura contava, à época do início das atividades, em janeiro de 2021,
apenas com uma rede de internet que era compartilhada por todo o prédio.
Para que fosse possível desenvolver o levantamento e armazenamento dos
dados que seriam coletados e também facilitar os contatos com os gestores das
unidades e tornar mais ágil as demais atividades necessárias para realização do
levantamento físico de bens móveis, foram tomadas as seguintes ações:
- Instalação de linha telefônica e internet exclusiva para o SEPAT;
- Instalação de uma copiadora;
- Instalação de aparelho de ar condicionado na sala do SEPAT;
- Troca do mobiliário, mesas e cadeiras e armário
- Abertura de processo nº 200.000790/2021 para aquisição de equipamentos
(máquinas fotográficas, pen drives, HD externo);
3.

DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DE BOAS PRÁTICAS

Com intuito de buscar maiores informações para a preparação dos
procedimentos que iríamos adotar, além da pesquisa bibliográfica e os vídeos
didáticos do professor DIOGO DUARTE, fizemos contato com a Fundação
Municipal de Educação de Niterói – que possui desafios semelhantes na gestão
do sistema integrado de patrimônio E-CIDADE e uma capilaridade de unidades

e setores em todo território municipal além de um histórico de regularidade na
realização de inventários – a fim de obter algumas sugestões importantes para
iniciarmos o processo.
Sobre boas práticas, foram realizadas pesquisa em relação à rotina de inventário
e manuais e normativas de órgãos de controle como Tribunais de Contas (TCEMG) e CGU, entidades de classe (CFC) e outros órgãos federais com sistemas
de gestão patrimonial avançados (UFAL, UFF, IFAL, entre outros).
4.
DOS GRUPOS DE TRABALHO
O SEPAT – Setor de Patrimônio, conta com três (03) servidores, incluindo o
chefe do setor, e um prestador de serviço, sem matrícula funcional. Para
realização do trabalho nas 107 unidades de saúde e setores administrativos, foi
autorizado pela superintendência administrativa a contratação de mais 2
colaboradores, também sem registro de matrícula.
Além do Grupo de Trabalho responsável pela coordenação e o mapeamento das
atividades de levantamento dos bens foram criados grupos setoriais para
execução de todo o trabalho externo de levantamento de dados (registro de
fotos, relatórios de visitas, contagem de bens).
5.
DAS ESTRATÉGIAS ADOTADAS
Para iniciar a fase de levantamento das informações com as equipes de
externas, havia um questionamento de qual estratégia seria mais eficiente,
considerando que as atividades relacionadas à rotina normal do Setor de
Patrimônio continuaram concomitantemente ao levantamento físico de bens
móveis, por isso teríamos que escolher o caminho mais produtivo para executar
o trabalho. Foi feito um teste piloto nas unidades de gestão (DEAD e SUAD) para
definir entre duas metodologias:
1 – Realizar a busca dos bens a partir da lista da base do sistema de patrimônio;
2 – Identificar a totalidade de bens existentes na Unidade e posterior confronto
com a base.
O segundo método se mostrou mais eficaz, pois pode ser executado em menos
tempo com os recursos disponíveis.
6.
METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO FÍSICO DE BENS MÓVEIS
Simplificadamente, o procedimento consistiu no registro fotográfico de todos os
bens patrimoniais móveis, com o compartilhamento das imagens em “nuvem”
(Google Drive), correspondendo cada pasta criada a 01 (um) setor da unidade.
As figuras a seguir ilustram a organização das pastas na “nuvem”, seguindo
como exemplo a Unidade Policlínica Dr. Carlos Antônio da Silva, contendo um
total de 20 setores.

7.
DA PARCERIA COM OS GESTORES
Os procedimentos de levantamento dos bens foram divididos em etapas
levando em conta a estrutura de cada gestão administrativa.
Para facilitar a comunicação, além dos e-mails, criamos via aplicativo de
mensagens (WhatsApp) grupos específicos para cada gestão: VIPACAF, PMF,
VIPAHE, GESTÃO E SAÚDE MENTAL.
Desta forma foram feitas as
convocações e contatos com os setores e gestores envolvidos e o grupo de
coordenação foi administrando a colaboração de cada representante designado
pelas unidades.
A VIPACAF, cuja estrutura é a que possui o maior número de unidades, designou
dois servidores, para acompanharem as visitas às unidades de saúde - Unidades
básicas e policlínicas e dos módulos do Programa Médico de Família. Pela
FESAUDE, um servidor foi designado para acompanhar os Centros de Atenção
Psicossocial e Residências Terapêuticas, cuja gestão havia sido recém
transferida.
8.
CRONOGRAMA GERAL
Com vistas a proporcionar claro conhecimento acerca dos procedimentos do
Levantamento Físico de Bens Móveis, foi elaborado o Cronograma Geral. Este
instrumento foi amplamente divulgado entre todas as Unidades e agentes
envolvidos no processo, servindo de base para o controle e mensuração dos
resultados. Buscou-se a uniformidade de etapas no intuito de que os desafios e
soluções fossem alcançados, o que veio a facilitar o desenvolvimento dos
trabalhos.
Cronograma Geral do Levantamento Físico de Bens Móveis 2021
CRONOGRAMA GERAL
INÍCIO DAS ATIVIDADES

JANEIRO/2021

VISITAS

01/2021 - 05/2021

RECEBIMENTO DE RELATÓRIO DAS UNIDADES NÃO VISITADAS

9.

FMS - HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI

03/02/2021

FMS - HGVF HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO

10/02/2021

FMS - HOSP. MUNIC. CARLOS TORTELLY

15/02/2021

FMS - VIPACAF/ POLIC REG LARGO BATALHA

15/03/2021

FMS - MATERNIDADE ALZIRA REIS

16/08/2021

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE
RELATÓRIO

AGOSTO/2021

DO LEVANTAMENTO FÍSICO DE BENS MÓVEIS

Fase 1:
Primeiramente, foi feito um levantamento de todo o patrimônio registrado no
sistema E-Cidade, para que se pudesse ter a dimensão da quantidade de bens,
assim como a quantidade de departamentos em que estariam cadastrados e que
teriam que ser localizados. Foram localizados 63.955 itens distribuídos em 296
departamentos e divisões. Uma servidora do SEPAT, foi responsável por
planilhar essas informações. Em seguida, foi encaminhado cópia da planilha
para todos os gestores para que pudessem ajudar com a identificação e
confirmação da existência ou não de alguns setores e/ou departamentos.
Após esse levantamento sistêmico e com o resultado do teste realizado, onde
foi possível ter uma ideia do tempo que seria gasto, realizamos uma reunião de
ponto de controle com a superintendência administrativa para apresentação do
cenário, considerando que o prazo sugerido (90 dias) seria inviável levando em
conta o tamanho do acervo e a infraestrutura disponível. Este prazo foi estendido
para 180 dias.
Fase 2:
Seguindo as orientações e técnicas existentes, foram confeccionadas placas
para identificação dos bens e relatórios de visitas para as anotações necessárias
e as equipes foram divididas em duplas.

EQUIPES EXTERNAS: Estas equipes foram responsáveis pelo trabalho de
levantamento dos dados através dos relatórios fotográficos e as listagens dos
bens localizados. Todos os itens foram anotados nos relatórios de visita e
identificados como “bens com tombamento” e “bens sem tombamento”. Dentre
os “bens sem tombamento” além do patrimônio da FMS sem placa de
tombamento, foram identificados também os que seriam doações de outros
setores ou instituições ou bem particular (pertencente a algum servidor) ou ainda
equipamentos de locação.
Para cada item identificado com tombamento, foi feito o registro de 3 fotos: 1 foto
com a placa de identificação do inventário com os nomes e matrículas de dois
servidores presentes na visita; 1 foto do bem por inteiro e outra com a placa de
tombamento.
Para os itens localizados sem tombamento foram tiradas 2 fotos; 1 do bem por
inteiro e outra com a placa do inventário com a descrição “sem placa” ou

“particular”.
EQUIPES INTERNAS: Essas equipes ficaram responsáveis por renomear as
milhares de fotos resultantes das visitas, assim como planilhar os bens que foram
identificados com e sem tombamento e fazer o encaminhamento das fotos nos
arquivos criados na nuvem para cada setor existente.
Ainda nesta fase de levantamento de dados, com um acervo registrado de mais
de 16 mil itens, o PSO (PROGRAMA DE SAÚDE ORAL), sob a gestão da
VIPACAF, por se tratar de material técnico como ferramentas e instrumentos
específicos da área de saúde bucal, ficou a cargo da Coordenadora do Programa
de Saúde Bucal no município e de suas equipes.
10.
DOS PONTOS POSITIVOS
Apesar da estrutura precária, da carência de recursos humanos e equipamentos
insuficientes, foi possível criar um registro inédito da situação patrimonial da
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE no ano de 2021 seguindo os parâmetros
conforme orientação da Apostila Treinamento Inventário na Prática – Diogo
Duarte/CASP Online, e que poderá ser utilizado para melhoria do processo
atual da FMS e o mapeamento dos processos associado à legislação vigente
para melhor entendimento da gestão patrimonial e a construção de um novo
processo.
Através das informações obtidas com o levantamento de bens, ficará mais fácil
identificar os pontos que deverão ser considerados para a construção de uma
proposta para reavaliação de todo o processo atual de gestão de patrimônio e o
conhecimento produzido poderá servir de base para o treinamento tanto dos
servidores atuais quanto futuros.

11.
DOS PONTOS NEGATIVOS
Além da pandemia de COVID-19 que ainda assola o mundo inteiro, tivemos
que enfrentar outros obstáculos durante o processo de inventário, dentre eles
podemos apontar:
1 – MÃO DE OBRA:
- Número reduzido de servidores públicos (efetivos e/ou comissionados): 03
- Impossibilidade de uma equipe dedicada exclusivamente às ações de
levantamento – os 03 servidores existentes acumularam as a atividades de
levantamento e compilação dos dados com as atividades de rotina do Setor de
Patrimônio como: registro, tombamento, baixa e instrução processual para fins
de pagamento de itens recém comprados.
- Nenhuma experiência acerca dos procedimentos aplicados para execução
correta do levantamento físico de bens;
- Ausência de Programa e/ou Oportunidades de treinamento para esses
funcionários na área de gestão patrimonial.
2 – MATERIAIS:
Os computadores utilizados no Setor de Patrimônio são muito antigos e

obsoletos o que dificultou bastante o trabalho de armazenamento das fotos,
confecção das planilhas e toda a parte de coleta de dados.
Foi feito uma solicitação de compra de outras ferramentas básicas para
confecção dos arquivos digitais como: máquinas fotográficas, HD externo e pen
drives por meio do Processo nº 200.000790/2021 cuja entrega só ocorreu após
a conclusão da fase externa. Isto posto, atenta-se que o registro de todo o
trabalho de campo foi feito com recursos próprios dos colaboradores, o que
facilitou a perda e extravio de fotos.
O transporte dos grupos de trabalho externo foi outro fator que dificultou a
celeridade dos trabalhos, pois não havia veículo destinado ao levantamento.
Tendo em vista que o atual Coordenador do Setor de Patrimônio acumula a
Coordenação do Setor de Transporte pode contar com 01 carro que, além de
estar em péssimas condições de uso, atendia também outras demandas e nem
sempre estava disponível para o transporte adequado das equipes.
3 – PANDEMIA:
Por conta da pandemia de Covid-19, tivemos vários atrasos no cronograma das
visitas, uma vez que não havia vacina disponível para os funcionários
responsáveis pelo trabalho de campo.
Essa situação também impediu que fosse feito o levantamento “in loco” em
algumas unidades hospitalares administradas pela VIPAHE e de unidades da
VIPACAF por serem focos de atendimento e tratamento da doença. Por
motivos de segurança, não foram visitadas as unidades da VIPAHE:
HOSPITAL OCEÂNICO, HGVF, MATERNIDADE ALZIRA REIS, HOSPITAL
MUNICIPAL CARLOS TORTELLY e da VIPACAF a POLICLÍNICA DO LARGO
DA BATALHA. Nesses casos, os gestores de cada unidade encaminharam
suas planilhas de controle para integrar o Consolidado.
12.
DO CRUZAMENTO DE DADOS:
Com a fase de visitas finalizada e de posse dos relatórios com a contagem dos
bens localizados, a coordenação deu início a fase de cruzamento dos dados
levantados com a base do sistema para elaboração dos relatórios finais e
elaboração das propostas de soluções para os problemas encontrados e seus
desdobramentos.
13.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A partir da Conclusão do levantamento físico de bens, foram realizados análises
e estudos para definição de estratégias de aprimoramento e saneamento
patrimonial;
PRODUTO 01: QUADRO SÍNTESE DO LEVANTAMENTO FÍSICO DE BENS
https://drive.google.com/drive/folders/1AKtN814Tc1KeEYjyeyyZqG84H8DhJqK
n?usp=sharing
PRODUTO 02: PROPOSTA DA NOVA RELAÇÃO DE DEPARTAMENTOS DO
SISTEMA DE PATRIMÔNIO (alinhado com os Departamentos dos Sistemas de
Protocolo do E-CIDADE e do E-CIGA)
https://drive.google.com/drive/folders/1YgTd14LU8nNcJBK2V-

dpZPeB2DePXe1C?usp=sharing
PRODUTO 03: PLANO DE SANEAMENTO PATRIMONIAL (base modelo
Secretária Municipal de Fazenda).
https://drive.google.com/drive/folders/19nFTMMBTOblN_rJYqUU4Cg_hiUSTj4Y
y?usp=sharing
PRODUTO 04: PROPOSTA DE FLUXOS E ATRIBUIÇÕES DO PROCESSO
DE GESTÃO PATRIMONIAL DA FMS
https://drive.google.com/drive/folders/1mGrXTTSW0mkRI08M5WK7JVLTq_KY
8aWs?usp=sharing
PRODUTO 05: MANUAL INVENTÁRIO 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1q4_-SMBtM2QkC95dkYUiwKC_svVQeKB?usp=sharing
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1 APRESENTAÇÃO

O presente Manual de Elaboração do Inventário tem a intenção de definir e normatizar os
procedimentos de levantamento de bens da Fundação Municipal de Saúde de Niterói – RJ. Além dos
principais conceitos de inventário, este manual aborda os fluxos do processo e subprocessos e são
apresentados nos anexos, modelos de documentos ou instrumentos de controle que podem auxiliar
na gestão dos bens permanentes da FMS. Os bens móveis tratados neste manual atendem aos
critérios de classificação contábil referente à classificação de “bem móvel permanente” editado pelo
MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 9ª Edição.

1.1 PRINCIPAIS CONCEITOS
A gestão patrimonial visa o planejamento, controle, acompanhamento e manutenção dos
bens permanentes, com a finalidade de maximizar a utilização dos recursos patrimoniais da
instituição no desenvolvimento de suas atividades meio e fim. Para tanto, deverá dimensionar os
recursos disponíveis existentes, as atividades e definir quem são os responsáveis pela execução de
cada etapa do processo. Basicamente compreende as atividades de recebimento; cadastramento;
tombamento; distribuição; recolhimento, logística e movimentação dos bens, inventários,
preservação, alienação, baixa, indicação de responsáveis, emissão de termos, controle e
gerenciamento.
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2 INVENTÁRIO
O inventário, conforme a” instrução normativa 205/88” é o instrumento de controle para a
verificação dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá
permitir, dentre outros a verificação das seguintes informações: localização; identificação da
responsabilidade patrimonial; o estado de conservação; a necessidade de manutenção e
reparo assim como a averiguação se o bem continua sendo necessário na unidade.
A Administração Pública deve promover o inventário de todos os bens localizados em
cada unidade pelo menos uma vez ao ano para comprovar a quantidade e as variações
patrimoniais ocorridas durante aquele exercício financeiro.
As ações de inventário integram o macroprocesso de Gestão Patrimonial, portanto, não
deve ser uma ação contínua e integrada aos demais processos.

2.1 TIPOS DE INVENTÁRIO
 Anual:
Destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada
unidade gestora, existentes em 31 de dezembro de cada exercício.
 Inicial:
Realizado quando da criação de uma unidade administrativa, para identificação e registro dos
bens sob sua responsabilidade;
 Transferência de responsabilidade:
Realizado quando a mudança de dirigente de uma unidade gestora e/ou transferência de
responsabilidade entre detentores da carga patrimonial, com ou sem movimentação física do
bem.
 De extinção ou transformação:
Realizado quando da extinção ou transformação da unidade gestora;


Eventual:

Realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade administrativa ou do
órgão fiscalizador.

2

2.2 A PRÁTICA DO INVENTÁRIO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Fundação Municipal de Saúde - FMS, órgão vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde de Niterói, possui em 2022, uma estrutura composta por:


Unidades/ Setores/ Departamentos com função Administrativa/Gerencial.



Fundação estatal privada, nomeada Fundação Estatal de Saúde de Niterói FESAUDE (Lei 3133/2015) responsável pela Gestão da Rede de Saúde Mental e dos
módulos do PMF;



Órgão Colegiado - Conselho Municipal de Saúde, que embora vinculado à SMS possui
sua estrutura disponibilizada pela FMS.



09 Unidades de alta complexidade das quais 07 geridos diretamente, 02 com regimes
de cogestão por Organizações Sociais e 03 em transição para esta modalidade.



08 Policlínicas



04 Unidades Básicas de Saúde - UBS

Em consequência da dimensão, características da rede, volume de bens tombados (≅ 70
mil), e pela ausência de registro da realização regular de inventário desde sua criação, foram
sugeridas como instâncias para a execução:

 COMISSÃO GERAL DE INVENTÁRIO
Responsável pela coordenação do processo de levantamento, consolidação das informações
e a apuração dos bens não cadastrados e não localizados.

 COMISSÃO LOCAL DE INVENTÁRIO
Responsáveis pelas ações de levantamento e de procedimentos de saneamento.

 SETORES COMPETENTES
Setores, por missão institucional de ações afetas ao inventário. Ex.: Setor de Patrimônio,
Setor de Contabilidade.
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3 PROCESSOS – FLUXOGRAMA INVENTÁRIO ANUAL
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3.1 CLASSIFICAÇÃO DAS ETAPAS
ATIVIDADES

Publicação de
portaria

Indicar as comissões
locais de
levantamento
Publicação da
portaria nomeando
comissões locais de
levantamento

Elaborar
Planejamento do
Inventário

RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO

GABINETE FMS

GESTOR DA
UNIDADE

GABINETE FMS

COMISSÃO
GERAL

COMISSÃO
LOCAL
Solicitar a Base dos
Bens Patrimoniais

COMISSÃO
GERAL

Disponibilizar
Ambiente digital para
Registro do
Levantamento

COMISSÃO
GERAL

Emitir relação de
bens por localidade
Efetuar o
levantamento dos
bens

COMISSÃO
GERAL
COMISSÃO
LOCAL

Confrontar
informações obtidas

COMISSÃO
LOCAL

Elaborar Relatório
Circunstanciado do
inventário anual

COMISSÃO
LOCAL

Primeira portaria sinalizando a abertura das
atividades de inventário e nomeação da
comissão geral de inventário.
Comunicar a todas as unidades a suspensão de
movimentação e transferência de bens no
período da realização do inventário conforme
publicado em portaria.
O gestor da unidade deve indicar, no mínimo,
dois servidores para compor a comissão local
de levantamento.
Segunda portaria nomeia as comissões locais
de levantamento.

A comissão geral apresenta os manuais e
documentos, realiza reuniões, treinamento para
os membros das comissões locais e demais
colaboradores envolvidos no processo de
inventário.
Apresenta o cronograma de execução
contendo os prazos e os locais a serem
inventariados.
As Comissões locais elaboram planejamento,
ajustam a metodologia e efetuam a execução
do levantamento dos bens.
A Comissão Geral requisita ao Gestor do
Sistema de Patrimônio a Base dos Bens
Patrimoniais da FMS
A
Comissão
Geral
disponibiliza
link
compartilhado com a Pasta da Unidade com
toda a documentação – KIT INVENTÁRIO,
planilha base para consulta e demais planilhas
e formulários
Emitir relação de bens por localidade a ser
conferida conforme cronograma.
Realizam o registro fotográfico, a quantificação
dos bens e o preenchimento dos relatórios.
Executa a conferência dos dados obtidos no
levantamento e compara com os registros
anteriores contidos na base de dados.
Havendo divergência entre os registros, indicase como boa prática, uma nova verificação a ser
realizada por um ou mais servidores que não
tenham participado do primeiro levantamento
com o objetivo de tentar localizar o maior
número possível de bens registrados na
Unidade.
Relacionar o acervo patrimonial da unidade
contendo os dados dos bens; localidade e
responsáveis pelos bens.
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Relatório Geral da
FMS e o Plano de
Saneamento
Patrimonial

COMISSÃO
GERAL

Publicar Aprovação
do Relatório Geral

GABINETE FMS

Encaminhar para
apreciação dos
gestores

COMISSÃO
GERAL

Analisar relatório
final de inventário

GESTORES
DAS UNIDADES

Relatório analisado?

Atualização das
informações sobre o
acervo

Relacionar todos os itens que constam no
acervo patrimonial, mas que não foram
encontrados no momento do inventário;
Relacionar todos os bens encontrados, mas
que não possuam tombamento ou registro
patrimonial para futura regularização;
Relacionar os bens cadastrados indevidamente
(bens de consumo cadastrados como bens
permanentes; itens em duplicidade; bens de
terceiros cadastrados como bens do órgão);
Proposta de saneamento
Apresentar á comissão geral uma relação
detalhada (ANEXO VI) dos bens inservíveis
para que sejam incluídos no processo de
descarte. Caso haja contrato vigente de
retirada
de
inservíveis,
iniciar
pelos
procedimentos de descarte conforme etapa 6.
Efetuar o saneamento das inconsistências por
meio de ações propostas pela comissão geral
especificadas no item 6 deste manual.
Envio do Relatório para a Comissão Geral
Analisa os Relatórios e as ações de
saneamento propostas pelas Comissões
Locais;
Consolida o Relatório Geral da FMS e o Plano
de Saneamento Patrimonial
Envia para Apreciação do Gestor
Após apreciação, emite Portaria/Resolução de
Aprovação do Relatório e do Plano de
Saneamento Patrimonial e dá ordem de início
às ações de saneamento.
Comissão
geral,
instrui
o
Processo
Administrativo da Unidade com o relatório Final
de Inventário e as ações de saneamento e seus
respectivos prazos e aciona os setores
responsáveis para executar as ações de
saneamento
conforme
sua
área
de
competência.
O gestor da unidade analisa o relatório final do
inventário.

GESTORES
DAS UNIDADES

 SIM: Encaminhar à Comissão geral para
atualização e emissão dos documentos;
 NÃO: Designar Comissão de Sindicância para
apurar
fatos/
irregularidades
e
as
responsabilidades em relação aos itens não
encontrados no inventário (desaparecimento
por furto, roubo, sinistro ou extravio)

SEPAT

Atualizar as movimentações e transferências
dos bens com localização indevida;
 Atualizar
as
informações
dos
bens
inventariados;
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 Entregar o termo de responsabilidade
atualizado e coletar as assinaturas dos
responsáveis.
Existem bens sem
tombamento?

SEPAT

Efetuar tombamento

SEPAT

Apuração de fatos

COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA
(TCA)

Atualização das
informações sobre o
acervo
Emissão dos termos
de responsabilidade

SEPAT

SEPAT

 SIM: Efetuar o tombamento;
 NÃO: Emitir o termo de responsabilidade
atualizado após o inventário, e atualizar o
termo após o inventário.
Efetuar o tombamento de bens que não foram
devidamente tombados.
Verificar se o item desaparecido se enquadra
como material de pequeno valor econômico,
onde o custo para seu controle for maior que o
risco da perda conforme item 3 da IN/DASP nº
142/83, uma vez que este tipo de material,
controlado através de relação de carga, não
será objeto de sindicância;
Apurar
as
responsabilidades
pelo
desaparecimento do material;
Emitir relatório para o dirigente máximo do
órgão com suas conclusões e recomendações.
 Atualizar as movimentações e transferências
dos bens com localização indevida;
 Atualizar as informações dos bens
inventariados;
 Entregar o documento e coletar as
assinaturas dos responsáveis.
Emitir o termo de responsabilidade atualizado
após o inventário.

NAS UNIDA

3.2 CRIAÇÃO DA COMISSÃO LOCAL DE INVENTÁRIO
O gestor da unidade irá designar no mínimo 2 (dois) servidores obrigatoriamente com
matrícula e preferencialmente com conhecimento na área de almoxarifado ou patrimônio para
compor a comissão local. Findado o prazo do cronograma e sem haver indicação da
comissão, serão considerados membros natos os servidores com maior tempo de lotação na
unidade, conforme indicação da Coordenação de Recursos Humanos (CORHU).

3.3 COMISSÃO LOCAL DE INVENTÁRIO
A Comissão local é constituída de uma equipe responsável pelo registro dos bens móveis
existentes dentro da sua respectiva unidade e deverá iniciar os trabalhos de levantamento de
acordo com a divulgação do cronograma, evidenciando a diversidade de seu patrimônio, no
que concerne aos bens móveis que compõe o ativo permanente da Fundação Municipal de
Saúde e os que lhe estão cedidos.

A comissão de levantamento poderá contar com o apoio de estagiários, funcionários de
empresas prestadoras de serviços e outros colaboradores na realização dos trabalhos.
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Durante o levantamento devem ser veriﬁcados os seguintes elementos:

 Exatidão da descrição do bem permanente;
 Estado físico e de funcionamento do bem permanente;
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3.3.1 INTRODUÇÃO SOBRE A ROTINA DO LEVANTAMENTO
3.3.1.1 REGISTROS FOTOGRÁFICOS PADRÃO
A equipe constituída por no mínimo 2 (dois) servidores responsáveis pelo registro
fotográfico da unidade, observará as orientações referentes à técnica fotográfica para captura
de imagens, preenchimento do relatório com o posterior envio dos arquivos.

CHECK LIST
✓ Entrada da unidade + foto da equipe
✓ Foto panorâmica (ambiente)
✓ Foto do bem com tombamento
✓ Foto do bem sem tombamento
1° Registro - Foto da unidade + equipe.

2° Registro: Foto panorâmica do setor, apresentando todos os bens presentes no ambiente.
✓ Foto de bens inferiores (mesa, cadeira etc.)
✓ Foto de bens aéreos (Ex: ventilador de teto)

3.3.1.2 BENS COM PLACA DE TOMBAMENTO
Os bens móveis com placa de tombamento deverão ser efetuados 3 (três) registros
fotográficos conforme procedimento padrão.
✓ 1° Registro frontal do bem móvel por completo sem a placa do inventário
✓ 2° Registro frontal do bem móvel por completo com a placa do inventário
✓ 3° Registro: constando a numeração do tombamento.
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3.3.1.3 BENS SEM PLACA DE TOMBAMENTO
Os bens móveis sem placa de tombamento deverão ser efetuados 2 (dois) registros
fotográficos conforme procedimento padrão.
 1° Registro: Foto do bem por completo sem a placa.

10

 2° Registro: Foto frontal do bem próximo a placa da comissão

Observação: Os bens sem placa de tombamento que forem identificados como:
PARTICULAR, DOAÇÃO, ALUGADO ou CEDIDO não deverão estar descritos na placa, o
registro será realizado apenas no relatório, devendo ser utilizado apenas o termo “BEM SEM
PLACA”.
3.3.1.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO FORA DO PADRÃO
✓ Fotografia Desfocada
✓ Imagem não frontal
✓ Imagem com reflexo
✓ Placa do inventário ilegível
✓ Sem a identificação dos responsáveis pelo registro
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3.3.1.5 NOMEAR IMAGENS NO GOOGLE DRIVE
 Foto panorâmica: código da unidade + Sigla da unidade.

Imagem meramente ilustrativa*
 Foto do bem com tombamento: N° do tombamento + numerar imagens [1], [2], [3].
1° registro frontal sem placa, 2° registro frontal com placa, 3° número do tombamento.

 Foto do bem sem tombamento: Conforme descrição na guia de recebimento ou
termo de responsabilidade + numerar imagens [1], [2].
Observação: Caso não possua os documentos acima, nomear de acordo com a característica
física do bem.
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 1° registro: foto sem placa, 2° registro: foto com placa.

4 PLACA DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL
Placa de inventário patrimonial deve constar obrigatoriamente:
1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO REGISTRO
2. BEM COM NÚMERO DE TOMBAMENTO
3. BEM SEM TOMBAMENTO - a comissão local deverá especificar no relatório descritivo
se o item é considerado:
3.1 PARTICULAR: Identificado por meio da nota fiscal de compra ou documento que
comprove sua propriedade e termo para uso de bem particular (anexo IV).
3.2 DOAÇÃO: Aquele que possui termo de doação de instituição pública, privada ou
pessoa física ou guia de recebimento (Anexo II) e termo responsabilidade (Anexo III).
3.3 CEDIDO: Com apresentação do termo de cessão ou guia de recebimento (Anexo II) e
termo de responsabilidade (Anexo II).
3.4 ALUGADO: São identificados através da placa de tombamento da empresa privada,
número do processo ou contrato de aluguel.
3.5 COMODATO: São identificados através do número do processo de comodato.

4.1 MODELO DE PLACA - BENS COM TOMBAMENTO
Preencher placa conforme instrução abaixo:


Ano, data



Placa: número do Tombamento



Local: Sigla e código da unidade



Comissão: Nome e matrícula de 2 (dois) servidores
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4.2 MODELO DE PLACA – BEM SEM TOMBAMENTO


Ano, data



Local: Sigla e código da unidade



Comissão: Nome e sobrenome de 2 (dois) servidores

5 SUGESTÃO DE METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DA FORÇA DE TRABALHO
O tempo estimado para o levantamento dos bens foi mensurado pelo setor de
patrimônio, através da análise quantitativa dos bens registrados e qualitativa do tempo
despendido no ano de 2021.
Para o levantamento patrimonial do inventário, foi necessário a presença de 3 (três)
servidores, os quais cada um ficou responsável por:
1° Servidor: Visualizar os bens que serão registrados, preencher o relatório descritivo.
2° Servidor: Identificar se o bem possui número de tombamento ou não e anotar na placa.
3° Servidor: Realizar o registro fotográfico.
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6 RELATÓRIO DESCRITIVO
A comissão local de inventário realizará o levantamento de todos os bens existentes na
unidade identificando, fotografando e listando separadamente os “Bens com tombamento” e
os “Bens sem tombamento”.
O KIT INVENTÁRIO é uma pasta localizada no google drive acessada a partir de um link
compartilhado e contém: Relatório descritivo e formulários.
Link: KIT INVENTÁRIO

6.1 BENS COM TOMBAMENTO
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6.2 BENS SEM TOMBAMENTO

6.3 ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
As comissões devem estar atentas ao preenchimento dos formulários seguindo as
orientações abaixo, com informações claras e corretas:
N° DE TOMBAMENTO Código de identificação do bem
ÓTIMO

BOM

RECUPERÁVEL

IRRECUPERÁVEL

OCIOSO
OBSERVAÇÃO

São bens novos que não apresentam avarias ou desgastes, podendo
ser utilizado na totalidade de suas especificações técnicas e
capacidade operacional.
São bens que apresentam pequenas avarias ou desgastes, mas que
permitem perfeitas condições de uso normal, por exemplo: arranhão,
mancha ou qualquer outra avaria que não prejudique o desempenho
dele.
Bem móvel 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;
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 cinquenta por cento do seu valor de mercado
ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável
a sua recuperação.
Bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não
é aproveitado;
Descrição do bem

Deve ser realizada a descrição completa do bem, detalhando as
características principais com o máximo de detalhes inclusive com
data provável de aquisição/ fabricação.
DESCRIÇÃO DO BEM
(Esta descrição será utilizada como base para localizar bem por
incorporação).
Exemplo: “mesa de escritório em madeira com 2 gavetas”;
CLASSIFICAÇÃO
PARTICULAR, CEDIDO, ALUGADO, COMODATO.
Conforme DECRETO Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018
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7 ARMAZENAMENTO NA NUVEM- GOOGLE DRIVE
Os registros fotográficos e o relatório com a descrição detalhada dos bens serão salvos
no Google drive através de um link compartilhado, seguindo o passo a passo:
1. Passo: Acessar link enviado por e-mail (acesso restrito ao e-mail cadastrado):
exemplo: https://drive.google.com/drive/folders

2. Passo: Acessar a pasta do bem sem tombamento ou com tombamento

3. Passo: Upload das fotos (selecionar todos os arquivos)

4. Passo: Upload Relatório descritivo

8 PLANILHA BASE
Disponibilizado pela Comissão Geral, o relatório base é um instrumento de controle e
contém todos os itens registrados nas unidades é uma ferramenta que auxilia no levantamento
17

do inventário executado pela comissão local, permitindo: quantificar, localizar, conferir, a
totalidade dos bens.

9 COMISSÃO GERAL DE INVENTÁRIO
Designada pelo Secretário, a Comissão geral é responsável pela coordenação do
processo de levantamento, consolidação das informações e a apuração dos bens não
cadastrados e não localizados.
Possuem as seguintes atribuições:
✓ Cronograma para execução das atividades
✓ Coordenação e mapeamento das atividades de levantamento dos bens
✓ Responsável pela comunicação e orientação acerca dos trabalhos, assim como,
contato com setores e gestores envolvidos.
✓ Elaboração dos relatórios finais baseados nos dados enviados pelas unidades
✓ Apontamento das inconsistências e encaminhamento para o procedimento
apuratório.
✓ Caberá ao Setor de Patrimônio da Fundação Municipal de Saúde o arquivamento
do Relatório Final do Inventário.

10 AÇÕES DE SANEAMENTO:
O cronograma de ações para saneamento patrimonial foi estruturado nas atividades
dos setores de Patrimônio e de Contabilidade de forma que sejam alinhadas as ações
necessárias para o cumprimento das falhas apontadas pelo grupo de trabalho.
O saneamento acontece logo após a finalização da contagem física – neste caso, o
inventário físico – e nada mais é que um double check (dupla checagem) dos bens ainda não
localizados. Antes de iniciarmos a conciliação físico x contábil, a equipe retorna ao ambiente
de trabalho à procura de itens – principalmente os mais importantes e relevantes – que, por
algum motivo, não foram localizados no procedimento de contagem.
Essa segunda conferência é fundamental para a assertividade nos resultados. Essa
minuciosa etapa pode ser resumida em esgotar todas as tentativas, no sentido de procurar e
buscar, até o último momento, os bens ainda não localizados, para que o impacto no resultado
seja o mais baixo possível.
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11 MODELOS DE FORMULÁRIOS
ANEXO I- FORMULÁRIO DE VISTORIA DE VEICULOS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

LAUDO DE VISTORIA DO VEÍCULO
CÓD. RENAVAM
MARCA:
ANO FAB:
COR
COMBUSTÍVEL

Código do documento:
DOC-VISTO01

Nº
TOMBAMENTO:
PLACA VEÍCULO:
MODELO/VERSÃO:
ANO MOD:
CHASSI
KM ATUAL:

LEGENDA: B -BOM / R-RUIM / S- SUCATA/ A-AUSENTE

ITENS

B R S A NA

7.9 - LIMPADOR-PARABRISA

1 - MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO

7.10-VELAS

1.1 BLOCO

7.11-DISTRIBUIDOR

1.2 CABEÇOTE

7.12-BATERIA

1.3 COLETORES

7.13-BOBINA

1.4 CANO DE DESCARGA

8-FORRAÇÃO

1.5 SILENCIADOR

8.1 - BANCOS DIANTEIROS

1.6 CAIXA DE MARCHAS

8.2-BANCOS TRASEIROS

1.7 DIREÇÃO HIDRÁULICA
2 - ARREFECIMENTO

8.3-TETOS LATERAIS

2.1 - SISTEMA A ÁGUA

9-VIDROS

2.2 -SISTEMA A AR

9.1 - DIANTEIRO

2.3 - AR CONDICONADO

9.2-TRASEIRO

3- EXAUSTÃO

9.3- LATERAIS

3.1 - TUBOS E SILENCIOSOS

9.4-RETROVISORES

3.2 - INJEÇÃO ELETRÔNICA

9.5 -VIDROS ELÉTRICOS

4- FREIOS

10-LATARIA

4.1 - ESTACIONAMENTO

10.1-PORTAS

5 - RODAS

10.2 -PARA-LAMAS

5.1 AROS

10.3-PARA-CHOQUES

5.2-PNEUS

10.4-CAPÔ

5.3- PNEU SOBRESSALENTE

10.5-TETO

5.4- CALOTAS

10.6-PORTA-MALA

6-IGNIÇÃO

11-ACESSÓRIOS

6.1-CHAVE DE USO

11.1-TRIÂNGULO

6.2- CHAVE DE RESERVA

11.2-CINTO DE SEGURANÇA

7- EQUIP. ELÉTRICO

11.3- PARA -SOL

7.1- PAINEL DE INSTRUMENTO

11.4-MACACO/BOLSA

7.2-LUZ DE RÉ

11.5-EQUIPAMENTO E SOM

7.3-FAROL DE MILHA

11.6-EXTINTOR

8.4-TAPETES

7.4-PISCA ALERTA
7.5- LANTERNAS

ITENS

B R S A NA

7.6-FARÓIS
7.7- BUZINAS
7.8-SINALEIRA DE DIREÇÃO
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RESPONSÁVEL PELA VISTORIA NO
ÓRGÃO

NOME:

MATRÍCULA:

DATA DA VISTORIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Código do documento: DOC-TERMR01

V.1

ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE (USO EXCLUSIVO DO SEPAT)
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, assume a responsabilidade de zelar e proteger o(s) bem(s) públicos
abaixo relacionado(s) bem como comunicar imediatamente, Setor de Patrimônio, de qualquer
desaparecimento, inutilização ou transferência do mesmo para outro Setor da Administração.
UNIDADE:
FORNECEDOR:
NOTA FISCAL: 0
BEM
MARCA
TOMBAMENTO

EMPENHO: 0
PROCESSO: 0
CONTA

QUANT. VALOR UNIT.

AUT. FORN: 0
VALOR TOTAL

PURIFICADOR DE ÁGUA
PROTOCOLO:G5/CGA LT CA
RO ANO 2020 EMITIDO EM
18/11/2020 NFI: 20200001123
NFI:OBS:

Niterói, ______ de ___________________de________.
ASSINATURA E MATRÍCULA

2

ANEXO III- GUIA DE RECEBIMENTO (USO EXCLUSIVO DO SEPAT)
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

GUIA DE RECEBIMENTO
Código do documento: DOC-RECEB01

UNIDADE: POLICLINICA COM. DR SERGIO AROUCA
FORNECEDOR: COOD. GERAL DE. ARMAZEM –SES. GAB. DO SEC.
NOTA FISCAL: 0
BEM
MARCA
CONTA
QUANT. VALOR UNIT.
TOMBAMENTO

V.1

EMPENHO: 0
PROCESSO: 0
AUT. FORN: 0
VALOR TOTAL

335- MAQ E EQ 1
R$371,99
PROTOCOLO:G5/CGA LT CA
RO ANO 2020 EMITIDO EM
18/11/2020 NFI:

ALMOXARIFADO DE VACINA

OBS:
TOTAL:

Niterói, ______ de ___________________de________.
ASSINATURA E MATRÍCULA

SUAD/SETOR DE PATRIMÔNIO
TEL:2704-0245
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ANEXO IV – TERMO DE PERMISSÃO DE USO PARA BEM PARTICULAR
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

PERMISSÃO DE USO BEM PARTICULAR
Código do documento: DOC-PARTI01

V.1

Eu, ____________________________________, servidor público municipal, matrícula
nº _____________ocupante do cargo de ________________________, da Fundação
Municipal de Saúde, solicito, pelo presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO PARA
BEM PARTICULAR a autorização para o uso dos bens móveis de minha propriedade
conforme relação abaixo, na unidade _____________________________________,
para serem utilizados estritamente neste setor, por período indeterminado.
RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES

Tipo
de
equipamento
Descrição
Marca e modelo
Nota Fiscal:

Valor Estimado:

Data de entrada:

Data de Saída:

Grau de fragilidade ou perecibilidade do material: ( ) alto ( ) médio ( ) baixo
Responsabilizo-me por qualquer desgaste, dano ou outro sinistro, inclusive furto e
roubo, que venha ocorrer aos mesmos, salvando a Administração da FMS de qualquer ônus
que possa surgir a este respeito. Comprometo-me informar ao Setor de Patrimônio de forma
escrita, quando proceder a retirada do bem móvel do Setor/Instituição, seja por minha
vontade ou do responsável pela Entidade.
Niterói, ______de _____________de 20______.
_______________________________________________
Assinatura do proprietário
Responsáveis pela Unidade Administrativa
Gestor da Unidade: ___________________________________________
Gestor de Patrimônio: _________________________________________
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ANEXO V – DESFAZIMENTO DOS BENS FURTADOS/EXTRAVIADOS E AVARIADOS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

DESFAZIMENTO BENS FURTADOS/EXTRAVIADOS E AVARIADOS

Código do documento: DOC-DESFA01

V.1

DESFAZIMENTO DOS BENS FURTADOS/EXTRAVIADOS E AVARIADOS
Dat
a:

Órgão:
Unidade Administrativa:

Responsável pela
Unidade:

Responsável pela avaliação do bem:

Matrícula:

( ) Efetivo ( ) Comissionado

Cargo ou Função:
LEGENDA DO MOTIVO DO DESFAZIMENTO E DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Servível
Inservível

N°

Ocioso:
O - Ótimo
B - Bom
RRegular
1- Recuperável 2- Antieconômico 3- Irrecuperável 4- Inutilizado
5-Abandonado
Dados do
Bem
N°
Especificaç
Foto: ( ) sim
Patrimonial:
ões:
( ) não
Marca:

MOTIVO DO DESFAZIMENTO
Estado de
conservaçã
o
Inservív
Ocioso
el
O

B

R

1

2

3

4

5

Modelo:

Observação: (Situação em que se encontra o bem)
N°
Especificaç
Foto: ( ) sim
Patrimonial:
ões:
( ) não
Marca:

Modelo:

Observação: (Situação em que se encontra o bem)
Declaro-me ciente que este requerimento de desfazimento do patrimônio só pode ser utilizado para desfazimento de bem nas condições acima
expostas,
nas seguintes situações:
a) Por ocasião de levantamento de bens físicos patrimoniais;
b) Quando da execução de vistorias e auditagens provocadas pelo Setor de Patrimônio
responsável;
c) Em outras situações que identifique a existência do bem que se enquadre nas condições aqui
expostas;

___________________________
RESPONSÁVEL PELA
INFORMAÇÃO, CARIMBO E
MATRÍCULA

ASSINATURA

ASSINATURA

____________________________
RESPONSÁVEL PELO
DEPARTAMENTO

Por intermédio desse requerimento, solicito autuação do processo para desfazimento e autorizo a baixa do bem no acervo
patrimonial do
Município, conforme descrição
acima.

___________________________
TITULAR DA
PASTA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
Órgão: Órgão requerente
Unidade Administrativa: nome da unidade de lotação do bem
Responsável pela Avaliação do Bem: Servidor Responsável pela Avaliação do bem
Responsável pela unidade: Servidor responsável pela unidade de lotação do bem
Cargo ou Função: Cargo ou Função do Avaliador do bem

Dados do bem: deverá ser indicado n° patrimonial, especificação do bem, marca, modelo, e em observação, a real situação que se encontra o bem
como juntada de fotos do bem.
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ANEXO VI – DESFAZIMENTO DOS BENS INSERVÍVEIS, INUTILIZADOS OU ABANDONADOS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

DESFAZIMENTO BENS INSERVÍVEIS, INUTILIZADOS,
ABANDONADOS
Código do documento: DOC-DESFA01
V.1

FORMULÁRIO DE DESFAZIMENTO DOS BENS INSERVÍVEIS, INUTILIZADOS OU
ABANDONADOS
Órgão:
Data:
Responsável
Unidade Administrativa:
pela Unidade:
Responsável pela avaliação do bem:
Matrícula:
( ) Efetivo ( ) Comissionado
Cargo ou Função:
LEGENDA DO MOTIVO DO DESFAZIMENTO E DO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
MOTIVO DO DESFAZIMENTO
Estado de
Ocioso:
O - Ótimo
B - Bom
Rconservaçã
Servível
Regular
o
1- Recuperável 2- Antieconômico 3- Irrecuperável 4Inservív
Inservível
Inutilizado 5-Abandonado
Ocioso
el
Dados do Bem
O
B R
1
2
3 4
Foto:
N°
( ) sim ( )
N°
Patrimonial:
Especificações:
não
Marca:
Modelo:
Observação: (Situação em que se encontra o
bem)
Foto:
N°
( ) sim ( )
Patrimonial:
Especificações:
não
Marca:
Modelo:
Observação: (Situação em que se encontra o
bem)
Declaro-me ciente que este requerimento de desfazimento do patrimônio só pode ser utilizado para desfazimento de bem nas condições
acima expostas,
nas seguintes situações:
a) Por ocasião de levantamento de bens físicos patrimoniais;
b) Quando da execução de vistorias e auditagens provocadas pelo Setor de
Patrimônio responsável;
c) Em outras situações que identifique a existência do bem que se enquadre nas condições
aqui expostas;

ASSINATURA

___________________________
___ RESPONSÁVEL PELA
____________________________
INFORMAÇÃO, CARIMBO E
____RESPONSÁVEL PELO
MATRÍCULA
DEPARTAMENTO

Por intermédio desse requerimento, solicito autuação do processo para desfazimento e autorizo a baixa do bem no
acervo patrimonial do
Município, conforme descrição
ASSINATURA
acima.
__________________________
_
TITULAR DA
PASTA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
Órgão: Órgão requerente
Unidade Administrativa: nome da unidade de lotação do
bem
Responsável pela Avaliação do Bem: Servidor Responsável pela Avaliação do
bem
Responsável pela unidade: Servidor responsável pela unidade de lotação do bem
Cargo ou Função: Cargo ou Função do Avaliador do bem
Legenda Motivo do desfazimento e do Estado de Conservação: deverá ser indicado o motivo de desfazimento, bem
como o estado de conservação do bem de acordo com a situação real.
Dados do bem: deverá ser indicado n° patrimonial, especificação do bem, marca, modelo, e em observação, a
real situação que se encontra o bem como juntada de fotos do bem.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

SAÍDA DE BENS USO EXTERNO
Código do documento: DOC-EXTER01

V.1

Orientações:
1.

Preencher um formulário de solicitação para cada equipamento ou mesmo evento.

2.

A solicitação da retirada do material/equipamento deve ser no mínimo com 03 (três) dias de
antecedência.

ANEXO VII – SAÍDA DE BENS USO EXTERNO
Servidor Solicitante:

Matrícula

Material/equipamento
Marca:

Modelo:
N ° do
patrimônio

N° da série
Destino

Cidade
Data
Retirada
Data
Retorno

UF
Modo de Transporte

Declaro que estou de acordo com as normas vigentes. Dessa forma, comprometo-me a
devolvê-lo na data determinada, bem como declaro que assumo total responsabilidade pela
conservação e preservação.

Data:____ /___ /____

________________________________________
Assinatura do solicitante
Autorização da Chefia Imediata
Autorizo a saída do equipamento conforme este documento conforme este documento pelo
prazo qualificado.

Data:____ /___ /____

_____________________________________
Assinatura da Chefia Imediata
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ANEXO VIII – TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS
Código do documento: DOC-TRANS01
V.1

FORMULÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS
DE

PARA

Setor Transferidor:

Setor Recebedor:

Responsável:

Responsável:

Ramal:

Ramal:

Data:
MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA
1.1 – Para utilização definitiva do recebedor ( )
(prazo superior a 30 dias)
1.2 – Por obsoletismo ( )
1.3 – Por ociosidade ( )
1.4 – Por impossibilidade de recuperação ( )
2.1 – Por empréstimo temporário ( ) ______ dias (prazo inferior a 30 dias)
2.2 – Para manutenção ( )
Data prevista para retorno do bem: ___/___/______.

1- Transferência Definitiva

2- Transferência Provisória

Item

Descrição

Nº do
tombamento

Alocação

OBS.:

Comunicamos que nesta data passam a ser de sua responsabilidade os bens patrimoniais acima relacionados. Solicitamos proceder à
conferência, devolvendo-nos a 2.ª via devidamente assinada e encaminhando a 3.ª para a área de patrimônio.
Quando o Setor de Patrimônio receber a sua via procederá à transferência da carga patrimonial e emitirá novo Termo de
Responsabilidade.

Órgão Transferidor
Carimbo e Assinatura

Órgão Recebedor
Carimbo e Assinatura

Setor de Patrimônio
Carimbo e Assinatura
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ANEXO IX – MANUTENÇÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

MANUTENÇÃO
Código do documento: DOC-MANUT01

V.1

FINALIDADE:
MANUTENÇÃO - DATA PREVISTA PARA DEVOLUÇÃO:
ORIENTAÇÕES GERAIS

1 - Comunicar à Chefia do Setor de Origem e solicitar assinatura;
2 - Colher assinatura do responsável/representante da Empresa/Instituição;
3 - Entregar via do Patrimônio assinada e protocolada;
4 - Transportar o(s) bem(ns) somente estando de posse da Nota de Movimentação;
5 - Comunicar o retorno do(s) bem(ns) à Instituição.

ITEM

Nº PATRIMÔNIO

ESPECIFICAÇÃO

LOCAL DE ORIGEM DO(S)BEM(NS)
Unidade:
Depto. / Setor:
Sala:
Telefone:
Resp. Guarda:
Assinatura:
Data:
De acordo da Chefia do Depto. / Setor
Nome Chefe:
Data:
Assinatura:

LOCAL EM QUE A MANUTENÇÃO
SERÁ REALIZADA
Empresa:
Rua /
Avenida:
Bairro:
Cidade / UF
Nome
contato
Assinatura:
Data
Telefone
Observação

Carimbo
1ª. via – Setor de Patrimônio - Depto. / Setor de origem do(s) bem(ns) deverá
encaminhar a via ao Setor de Patrimônio da FMS, devidamente preenchida e
assinada, com protocolo
2ª. via – Local de origem
3ª. via – Local de destino
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ANEXO X – SOLICITAÇÃO DE RECOLHIMENTO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

SOLICITAÇÃO DE RECOLHIMENTO
Código do documento: DOC- RECOLH01

V.1

Eu, ___________________________________________, Matrícula _____________________
solicito o recolhimento dos materiais listados abaixo:
Unidade/ Setor Requisitante
Fone / E=mail
OBS : NÃO SERÃO RECOLHIDOS BENS DE TERCEIRO.
OS
BENS
ESTÃO
DESMONTADOS?
(SIM/NÃO)
OS BENS ESTÃO EM LOCAL
DE
FÁCIL
ACESSO?
(SIM/NÃO)
ONDE
ESTÃO
LOCALIZADOS?
QUEM RECEBERÁ A CAD*?
NOME:
HORA:

MATR.

DATA:

*COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DESFAZIMENTO

N° DE
TOMBAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITEM
MOTIVO DO
FUNCIONA?
RECOLHIMENTO
(SIM/NÃO)

LOCALIZAÇÃO DO
BEM

Classificação dos materiais constantes na tabela dentre os motivos relacionados abaixo:
1) Ocioso – bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é
aproveitado;
2) Recuperável – bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo de
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;
3) Antieconômico- bem móvel cuja manutenção seja onerosa, ou cujo rendimento seja
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
4) Irrecuperável- bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido
á perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de
cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de análise do seu custo e benefício
demonstrar ser injustificável a sua recuperação;
Niterói, _____ de _____________de 20______.

_____________________________________________________
Gestor da Unidade

11

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA
Código do documento: DOC-NADAC01

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE NADA
CONSTA
Servidor:
______________________________________________________________
_
Matrícula: ____________________________
Comissionado

(

) Efetivo - (

)

Órgão_________________________________________________________
_________
Lotação:
______________________________________________________________
__
Cargo:
______________________________________________________________
___
Por intermédio deste formulário venho requerer a emissão de declaração de
“nada consta” para os devidos fins, informando que os bens sob minha guarda
e

responsabilidade,

conforme

documento

em

anexo

TGR,

foram

desvinculados, pelos motivos relacionados abaixo.

Aposentadoria

Licença

Exoneração do cargo

Afastamento

Transferência para outro órgão

Outros

Niterói, _______de _________________de 20_____.
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V.1

Nome do requerente
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ANEXO XII – RELATÓRIO DESCRITIVO – BENS SEM TOMBAMENTO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PATRIMÔNIO – SEPAT

BENS SEM TOMBAMENTO
Código do documento: DOC-TOMBA01

V.1

RELATÓRIO DESCRITIVO - BENS SEM TOMBAMENTO

DATA

UNIDADE

HORÁRIOS
INÍCIO
TÉRMINO

ENVOLVIDOS
DESCRIÇÃO DO
BEM

CLASSIFICAÇÃO
BEM SEM PLACA

ESTADO
EM
BRANCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA
RELAÇÃO DE BENS
RESPONSÁVEL PELAS FOTOS
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO
DAS PLACAS
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13 GLOSSÁRIO
Agente Patrimonial: servidor responsável pelas atividades de gestão patrimonial nas
unidades administrativas da FMS que atuará como elemento de ligação entre a unidade
administrativa e o SEPAT;
Bem Inservível Antieconômico: bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo
rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou
obsoletismo;
Bem Inservível irrecuperável: 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 cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do
seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.
Bem Inservível ocioso: Bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso,
mas não é aproveitado;
Bem Inservível recuperável: bem móvel 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;
Bem servível bom: São bens que apresentam pequenas avarias ou desgastes, mas
que permitem perfeitas condições de uso normal, por exemplo: arranhão, mancha ou
qualquer outra avaria que não prejudique o desempenho dele.
Bem servível ótimo: São bens novos que não apresentam avarias ou desgastes,
podendo ser utilizado na totalidade de suas especificações técnicas e capacidade
operacional.
Bem servível regular: É o bem que embora apresentem avarias ou desgastes naturais,
permitem as condições de uso normal, por exemplo: arranhões, manchas, rasgos,
partes quebradas ou quaisquer outras avarias que não prejudique o desempenho
regular dele.
Bens Permanentes: são aqueles que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua
identidade física e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
Cessão: O empréstimo gratuito entre a FMS e outros órgãos públicos realizado por meio
de contrato ou convênio;
Comissão geral: Formada por servidores lotados na Superintendência administrativa e
o Setor de patrimônio, responsáveis pela consolidação das informações dos bens,
resultantes do inventário.
Comissão Local: Será composta por servidores de cargo efetivo designado por seus
respectivos gestores.
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Compra: aquisição de bens permanentes com utilização de recursos orçamentários;
Desfazimento: Termo que define o ato de desfazer dos bens que deixam de ser úteis,
tornando-se "inservíveis” ao órgão possuidor, denominação genérica atribuída aos bens
ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis.
Detentor de bem permanente: usuário contínuo que, a qualquer título, seja depositário,
encarregado, ou outra forma que resulte em responsabilidade pela guarda, depósito ou
utilização direta e individualizada durante a jornada de trabalho diária de bem
permanente de propriedade da FMS, dentro ou fora das instalações da FMS;
Distribuição ou alocação: movimentação inicial de bens permanentes realizadas pela
Unidade de Administração de Material e Patrimônio, acompanhada da respectiva
regularização de carga patrimonial.
Doação: entrega gratuita de bens permanentes à FMS por instituições públicas,
privadas ou pessoas físicas;
Guia de recebimento: Semelhante ao termo de responsabilidade, emitido pelo Setor
de patrimônio e indica o responsável pelo recebimento do bem. Documento é instruído
no processo de pagamento para a liberação do mesmo.
Implaquetável pela dificuldade de acesso: bens cuja localização (instalação) torne
impraticável seu controle por meio de plaqueta de patrimônio. Exemplos: antena
parabólica, aquecedor solar.
Implaquetável pela dimensão: bens de pequeno porte que não comportam a fixação
da plaqueta. Exemplo: alguns tipos de câmera fotográfica digital.
Implaquetável pela funcionalidade: bem 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.
Implaquetável pela mobilidade: bens cuja utilização exija constante movimentação e
assim torne o controle por plaqueta muito oneroso. Exemplos: carteira de estudante,
cadeiras fixas sem braço.
Implaquetável pelo valor artístico ou histórico: bens de valor artístico ou histórico
imensurável que possam ser danificados pela pura afixação da plaqueta. Exemplos:
quadros ou objetos de arte.
Inventário: É um instrumento de controle para verificação quantitativa dos
equipamentos e materiais permanentes em uso nas unidades FMS, confirmando a
localização que irá permitir a atualização dos registros dos bens permanentes.
Irregularidade: toda ocorrência que resulte em prejuízo à FMS, relativamente a bens
permanentes de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade, percebida
por qualquer servidor em desempenho do trabalho ou resultante de levantamentos em
inventários.
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Irregularidades Avaria: dano parcial ou total de bem permanente ou de seus
componentes por desgaste natural, por emprego ou operação inadequados, por
imperícia, por eventos imprevisíveis e por eventos previsíveis de consequências
incalculáveis;
Irregularidades Extravio: não localização de bem permanente ou de seus
componentes.
Irregularidades inobservância de prazos de garantia: deixar de solicitar a
manutenção em período de garantia prevista em contrato;
Levantamento: procedimento administrativo que certiﬁca a existência do bem
permanente em Unidade Administrativa da FMS.
Material de Consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde naturalmente
sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos e sua aquisição é feita
em despesa de custeio;
Movimentações/transferências: Movimentação de bens patrimoniais ocorridos
internamente, ou externamente entre Unidades Gestoras (Órgãos/Entidades).
Nota de empenho: Documento de registro do empenho que indica o nome do credor,
a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da
dotação própria.
Nota de fornecimento de insumos (NFI): Documento emitido pelo almoxarifado
central, com a descrição do material recebido e distribuído de acordo com o disposto no
termo de referência (TR).
Nota de liquidação: é um documento sem valor fiscal e a sua principal função é acertar
pagamentos de Saldos Migrados do tipo Fatura. Consiste, basicamente, na
comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho.
Patrimônio Público: Conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou
não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas
entidades do setor público.
Processo Administrativo: consiste na sequência de atividades realizadas pela
Administração Pública com o objetivo final de dar efeito a algo previsto em lei.
Recebimento deﬁnitivo ou aceitação: conferência qualitativa na qual a unidade
demandante declara, na documentação ﬁscal ou em outro documento hábil, que o
material recebido satisfaz as especiﬁcações contratadas.
Recebimento provisório: conferência qualitativa e quantitativa para efeito de posterior
veriﬁcação de conformidade com as especiﬁcações solicitadas;
Recebimento: ato pelo qual o material é entregue à FMS, no local previamente
designado, não implicando em aceitação.
Recolhimento: movimentação de bens permanentes de uma Unidade Administrativa
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para o Setor de Recolhimento e Redistribuição, acompanhada da respectiva
regularização de carga patrimonial.
Saneamento: consiste em reparar, eliminar falhas ou excessos para solução de
problemas específicos.
Setor

de

Patrimônio

(SEPAT):

unidade vinculada

à

Superintendência

de

Administração (SUAD) responsável pelo tombamento e distribuição de material
permanente, bem como pela orientação, normatização e execução dos procedimentos
relativos à gestão patrimonial da FMS;
Termo de Referência (TR): é o documento, elaborado a partir dos estudos técnicos
preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto da licitação.
Termo

de

Responsabilidade:

instrumento

administrativo

de

atribuição

de

responsabilidade pela guarda, conservação e uso de material permanente;
Tombamento: procedimento administrativo que consiste em identiﬁcar cada material
ingressado na FMS com um número único de registro patrimonial, denominado número
de patrimônio (NP).
Transferência externa: movimentação de material com troca de responsabilidade de
uma unidade Administrativa para outra, fora da unidade gestora.
Transferência Interna: movimentação de material com troca de responsabilidade de
uma Unidade Administrativa para outra, dentro de uma mesma unidade gestora.
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