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Inventário de Bens Públicos

Inventariar representam procedimentos administrativos para fins de
conferência de todos os bens que sejam de propriedade de determinado
órgão ou entidade, ou ainda, que estejam sob sua posse.

Os órgãos da Administração Pública realizam inventários dos seus
bens de consumo e ainda dos bens móveis e imóveis permanentes para
fins da adequada evidenciação em suas demonstrações contábeis.

Geralmente tais inventários são realizados em sistemas
informatizados, em tempo real ou de forma periódica. O inventário na
Administração Pública é uma forma de controle dos bens públicos.



Inventário de Bens Públicos

Realiza-se inventário na Administração Pública para fins de controle,
preservação, realocação, distribuição, reavaliação, avaliação, doação,
destruição, etc., dos bens públicos passíveis de registro contábil, bem
como evidenciá-los adequadamente nas demonstrações contábeis.

É dever do agente público comunicar, imediatamente, a quem de
direito, qualquer irregularidade ocorrida com o material que lhe foi
entregue ou colocado sob sua guarda e controle.

O termo inventário também é utilizado como sendo o próprio
controle permanente de bens, ou seja, a lista de todos os bens
permanentes de um órgão pode ser denominada como inventário de
bens permanentes do órgão.
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A legislação determina que as entidade públicas realizem o inventário
geral de bens, obrigatoriamente, todos os anos. Assim, o inventário
satisfaz não apenas um preceito de boa governança, mas também
culmina para atender às exigências normativas legais impostas aos
administradores públicos.

A Lei 4.320/64 informa os seguintes aspectos:
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter
permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita
caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua
guarda e administração.
Art. 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e
imóveis.
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Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o
inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da
escrituração sintética na contabilidade.

Registro Analítico: É aquele que traz informações analíticas, ou seja,
informações detalhadas acerca do bem, com suas características e sobre
os servidores responsáveis por sua guarda e utilização.

Registro Sintético: É aquele que traz informações em síntese, ou seja,
em resumo, informando, por exemplo, simplesmente a quantidade total
de determinado bem e seu valor.
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Quanto à periodicidade e à abrangência do inventário e do controle
patrimonial, devem ser observadas as seguintes disposições da IN Sedap
n° 205/1988:

- O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de
controle evidentemente superior ao risco da perda poderá ser controlado
através do simples relacionamento de material (relação carga).

- Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas
competentes, o Departamento de Administração ou unidade equivalente
poderá utilizar como instrumento gerencial o Inventário Rotativo, que
consiste no levantamento rotativo, contínuo e seletivo dos materiais
existentes em estoque.
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- Poderá também ser utilizado o Inventário por Amostragens para um
acervo de grande porte. Esta modalidade alternativa consiste no
levantamento em bases mensais, de amostras de itens de material de um
determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os demais itens
do mesmo grupo ou classe.

A IN Sedap n° 205/88 informa ainda que o inventário físico é o
instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos
Almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes,
em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, dentro outros:

a)o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos
estoques com o saldo físico real nas instalações de armazenagem;
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b) a análise do desempenho das atividades do encarregado do
almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico;

c) o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao
saneamento dos estoques;

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais
permanentes em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos;
e

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela
unidade.
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Os tipos de Inventários Físicos são:
a) anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens

patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de
dezembro de cada exercício - constituído do inventário anterior e das
variações patrimoniais ocorridas durante o exercício.

b) inicial - realizado quando da criação de uma unidade gestora, para
identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;



Inventário de Bens Públicos

c) de transferência de responsabilidade - realizado quando da
mudança do dirigente de uma unidade gestora ;

d) de extinção ou transformação - realizado quando da extinção ou
transformação da unidade gestora;

e) eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente
da unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador.
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No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material,
figurarão:

a) descrição padronizada;
b) número de registro;
c) valor (preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou

preço de avaliação);
d) estado (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável);
e) outros elementos julgados necessários.
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Entendemos como Tombamento o procedimento que consiste em
formalizar o ingresso do bem permanente no acervo patrimonial,
possibilitando o registro, identificação e controle do bem.

O tombamento consiste basicamente em:
- Atribuir um número de identificação ao bem permanente.
- No banco de dados utilizado para controle patrimonial, este número

será registrado juntamente com as demais características para
identificação do bem, tais como tipo, marca, modelo número de série,
valor estado de conservação, dentre outras.

- Afixação deste número no bem, através de pequenas etiquetas ou
plaquetas padronizadas.



Inventário de Bens Públicos

Observação: Os bens de consumo não são tombados. Como serão
consumidos, não há que se fazer controle patrimonial por tombamento,
mas apenas por lista de bens de consumo em estoque.

Os materiais permanentes que apresentem baixo risco de perda ou
alto custo de controle patrimonial devem, preferencialmente, ser
controlados de forma simplificada como bens de consumo, ou seja,
poderão excepcionalmente ser dispensados de tombamento.
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- Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser
distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva
com o competente Termo de Responsabilidade, assinado pelo
consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que
deverão ser relacionados (relação carga), consoante dispõe a I.N./SEDAP
nº142/83.

- Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e
materiais permanentes receberão números sequenciais de registro
patrimonial.

- O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material,
mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.
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- Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial
poderá ser aposto mediante carimbo.

- Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente,
o termo de responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele
constar a nova localização, e seu estado de conservação e a assinatura do
novo consignatário.

Para o efetivo controle patrimonial, exige-se, portanto, que os chefes
ou dirigentes assinem o Termo de Responsabilidade, quando assumem a
seção e, posteriormente, uma vez em cada exercício financeiro.
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Termo de Responsabilidade é uma lista identificando todos os bens
permanentes que estão disponíveis em determinada seção, ou seja, que
estão sob a responsabilidade do chefe da seção, devendo ser firmada por
este.

Segundo a Lei 4.320/64, para efeito de classificação da despesa,
considera-se material permanente o de duração superior a 2 anos. Desta
forma, por exclusão, os bens que não possuem vida útil superior a dois
anos são tidos como bens de consumo.
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QUESTÃO: Técnico de Contabilidade – TJ-ES – CESPE – 2011
Considerando as normas e procedimentos relativos ao inventário de
material permanente e de consumo, julgue os itens que se seguem.

O inventário objetiva subsidiar o levantamento dos demonstrativos
contábeis, principalmente do balanço patrimonial, ao final de cada
exercício financeiro.

( ) Certo ( ) Errado

X


