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GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 

Gerencia todo patrimônio mobiliário da SEPLAG, do tombamento ao desfazimento do bem. A 

gestão do acervo patrimonial dos bens móveis é feito de forma descentralizada em cada 

órgão, de modo a facilitar as operações, permitindo uma maior autonomia. 

Em relação aos outros órgãos, a SEPLAG assume a posição de assessoramento, direção e 

controle. Concomitante a cobrança anual da situação patrimonial dos órgãos - o Inventário -, 

ela também sugere cursos capacitação, promulga normas, faz a correspondência das 

informações recebidas para os órgãos controladores, etc. 

O QUE É TOMBAMENTO DE UM BEM? 

Todo bem patrimonial móvel considerado como material permanente deverá ser identificado 

com número de registro patrimonial gravado em plaquetas de alumínio anodizado ou similar, 

por meio de gravação mecânica ou pirográfica, adesivo, carimbo ou pintura, desde que de 

modo permanente. 

Art 2º - Art. 2º - Para efeito da Portaria 448 de 13/09/2002 do Ministério da Fazenda – Secretaria 

do Tesouro Nacional, entende-se como material de consumo e material permanente:  

  

I - Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 

4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;  

II - Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade 

física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.  

 

Art. 3º - Na classificação da despesa serão adotados os seguintes parâmetros excludentes, 

tomados em conjunto, para a identificação do material permanente: 

 

I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de 

funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

II - Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, 

caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade; 

III - Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou 

perde sua característica normal de uso;  

IV - Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado 

sem prejuízo das características do principal; e  

V - Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS: 

Quanto à utilidade os bens serão classificados como: 

 BOM 

 OCIOSO 

 INSERVÍVEL (subdividido em):  
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- RECUPERÁVEL 

- ANTIECONÔMICO  

- IRRECUPERÁVEL 

O QUE É O INVENTÁRIO FÍSICO? 

É o processo de verificação da existência patrimonial de determinada instituição. Define-se 

pelo ato de realizar ou fazer o inventário, operação praticada com a finalidade de conhecer a 

existência dos bens de uma instituição, em consonância com o registro virtual e contábil, 

mediante contagem física. Poderão ocorrer periodicamente (anual) ou esporadicamente (em 

função da necessidade, ou em caso de mudança de responsável). 

Comissão de inventário: 

Deverão ser compostas por, no mínimo, 3 servidores e presidida por uma pessoa que não seja 

da área de patrimônio.  

Considerações importantes:  

Ao final do inventário, os procedimentos analisados são os relativos a:  

O correto levantamento dos bens a serem verificadas, a contagem física e suas especificações; se 

o cadastro está em conformidade com a realidade e com a contabilidade; avaliação do estado de 

conservação; se o bem está alocado no setor correto; se existe um termo de responsabilidade 

vinculado àquele bem; se a etiqueta está em perfeitas condições. 

 Depreciação 

É a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. 

Vida útil  

É o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou número de unidades de 

produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo.  

Valor residual 

É o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, caso o ativo já tivesse a 

“idade”, a condição esperada e o tempo de uso esperados para o fim de sua vida útil.  

Método de depreciação linear: 

Quota Anual de Depreciação=(Custo - VR) / vida útil 

Quota Anual de Depreciação=(40.000 – 5.000) / 5 = R$ 7.000 

DESFAZIMENTO DE BENS 
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Todo bem patrimonial, em razão de seu estado de conservação poderá sofrer alienação, sendo 

excluídos da carga patrimonial do órgão. 

Este procedimento precisa de uma avaliação técnica, normalmente feita por uma comissão 

específica, que avaliará as condições reais do bem e indicará a melhor forma de desfazimento 

do mesmo. 

Atenta-se para o fato da baixa patrimonial se dar pelo valor inscrito na contabilidade da 

instituição, e não pelo valor da alienação. 

Quanto ao desfazimento o Estado de Alagoas cumpre o que é regulamentado pelo 

DECRETO 17.930 de 27 de janeiro de 2012. 

  


