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RESUMO 

RECHI, V. M. L. e RODRIGUES, L. E. GESTAO DE PATRIMONIO- SISTEMA DE 
CONTROLE FiSICO E FUNCIONAL DE BENS MOVEIS NO SETOR PUBLICO 
NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM NO ESTADO DO 
PARANA. Administrar bens patrimoniais nos 6rgaos publicos e urn trabalho 
bastante complexo, onde a diversidade de itens, a variac;ao de valores, os 
emprestimos e as demais movimentac;oes, dificultam o controle fisico. A evoluc;ao 
da tecnologia e informac;ao na velocidade em que vern se apresentando esta 
exigindo urn servic;o publico muito mais agil, com gestores pensantes, atuantes e 
dispostos a correr riscos. 0 trabalho demonstra a evoluc;ao da gestao patrimonial 
na administrac;ao publica. Mostra tambem urn breve relato da estrutura do DER e 
suas competencias, principalmente as referentes a gerencia de patrimonio. 
Apresentam-se os conceitos de varios autores com conhecimento em Gestao 
Publica, relacionados ao controle patrimonial. 0 estudo relata o funcionamento, 
estrutura e competencias do DER. Propoe implantac;ao de sistema com c6digos de 
barras para localizar os bens pelos gestores do patrimonio. Destaca a importancia 
do controle para evitar os desperdfcios da coisa publica, no sentido de proteger e 
conservar de maneira mais eficaz. Para que esse trabalho fosse realizado se fez 
necessaria a busca de alguns objetivos, atraves dos quais realizou-se uma coleta 
de dados dentro do DER, buscando informac;oes de como funcionava sua estrutura 
e de como era feito o acompanhamento da movimentac;ao dos bens patrimoniais 
m6veis. Finalmente, apresenta uma proposta de modelo de sistema de controle 
fisico e funcional de bens patrimoniais m6veis no DER. 

Palavras-chave: Gestao de Patrimonio; Sistema de Controle; Controle Ffsico e 
Funcional; Servic;o Publico. 

e. mail: lrechi@pr.gov.br e luizerodrigues@zipmail.com 
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1 . INTRODUCAO 

0 presente trabalho tern por objetivo relatar de forma explicita e sucinta a 

importancia de demonstrar como funciona o controle fisico e funcional dos bens 

m6veis dentro do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana ao 

Iongo do tempo. 

A princfpio o setor de patrimonio, visa principalmente manter sob controle os 

bens pertencentes ao Departamento. Retratando a imagem de como foi, e, e sera o 

patrimonio Publico no seu todo. 

0 Departamento de Estradas de Rodagem e constitufdo de quatro 

Diretorias, varias Coordenadorias entre outros setores. Possui arquivos setoriais, 

almoxarifados que ocupam grandes areas, com uma grande variedade de m6veis, 

razao pela qual se pretende apresentar urn modelo de controle patrimonial, com 

padroes pre-determinados, para se ter urn born resultado, eliminando falhas no 

controls desses bens. 

Este controle tera como princfpio a guarda, preservac;ao e localizac;ao dos 

bens com mais rapidez e eficit3ncia, obtendo assim informac;oes mais precisas e 

seguras. 

Algum tempo atras, era muito marcante o fato de nao dar importancia ao 

patrimonio publico, como se ele nao precisasse de cuidados. Hoje com o 

crescimento da economia, o aumento da competitividade, os gestores perceberam 

a necessidade de uma efetiva administrac;ao de seus patrimonios. 

A gestao de patrimonio compreende a guarda e o controls de bens. 

Ao controle patrimonial compete a gestao de patrimonio. 0 que exige uma 

serie de tarefas. Essas tarefas sao as solicitac;oes de compras, a aquisic;ao do 
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bern, a movimentagao, a baixa, etc. Na hora da solicitagao de compras, o controle 

patrimonial avalia a real necessidade da aquisigao. Na aquisigao a Gerencia 

Patrimonial recebe do Almoxarifado a nota fiscal, e faz as anotagoes necessarias, 

tais como: n.0 do patrimonio, localizagao, etc. Na movimentagao o controle 

patrimonial registra todo o caminho por ele percorrido. Na baixa e que esta a mais 

importante etapa da vida util do bern, pois a mesma podera se dar atraves da 

venda, doagao, roubo ou obsolescencia. 

Antigamente nao havia praticamente nada ou quase nada de controle dos 

bens m6veis dentro dos 6rgaos Publicos. Tudo era feito manualmente e as 

anotagoes eram atraves de fichas onde se registrava as movimentagoes destes 

bens. 

Em 1989 atraves do Decreta n.0 985 , e a resolugao 6124, que foi alterada 

pela resolugao n.0 7682, complementada pela resolugao n.0 0480 onde tomou-se 

como medida regulamentar para legislar os procedimentos referentes ao controle 

patrimonial. 

Definiu-se atraves de urn Manual de Procedimentos de Controle Patrimonial, 

as rotinas, os formularios, as competencias e as responsabilidades de cada 

integrante da Administragao Direta, usuario de urn bern patrimonial m6vel. Com 

isso a Coordenadoria de Patrimonio do Estado - CPE pretendia gerenciar o 

patrimonio com informag6es padronizadas e atualizadas que possibilitassem 

orientar a atuagao do GAS - Grupos Administrativos Setoriais no trato de assuntos 

patrimoniais. 
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2 . REVISAO DE LITERA TURA 

Abordam-se os seguintes t6picos: Gestao Patrimonial, Gestao de 

Patrimonio, Controle Patrimonial, Controle Ffsico e Funcional, Registro de Controle 

dos Bens Patrimoniais M6veis, Patrimonio Publico, Tipos de Bens, Classificagao de 

Bens e Gestao de Bens Publicos. 

2.1. GEST.AO PATRIMONIAL 

A gestao patrimonial compreende uma sequencia de atividades comegando na 

aquisigao e terminando quando o bern for retirado do patrimonio da empresa. 

Embora a maioria das pessoas consiga entender o sentido da palavra 

patrimonio, principalmente quando se fala de alguem que adquiriu urn carro novo, 

ou comprou mais urn computador, ou teve que se desfazer de urn bern, existem 

inumeras definigoes e conceituagoes para esse vocabulario. 

No Dicionario Aurelio (1993, p.409) "Patrimonio (do lat. Patrimoniu). 1. 

Heranga paterna. 2. Bens de famflia. 3. Riqueza: patrimonio moral, cultural, 

intelectual. 4. bens materiais ou nao, direitos, agoes, posse e tudo o mais que 

pertenga a uma pessoa ou empresa e seja suscetfvel de apreciagao economica". 

0 conceito mais freqi.iente e aquele que define patrimonio como sendo "urn 

conjunto de bens, valores, direitos e obrigagoes, apreciaveis pecuniariamente". 

Segundo SANTOS (1993, p.11 ). Alguns autores consideram que ao definir

se patrimonio como "urn conjunto de direitos e obrigagoes", esta se procedendo de 

forma erronea, uma vez que isto nao corresponde a realidade contabil. Segundo 

consta, esta definigao tern sido combatida desde fins do seculo passado. 
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Azienda e o sistema de elementos de material e pessoal que busca a realiza<;ao de urn fim 
e que em sentido dinamico origina uma serie de fatos que concorrem para a forma<;ao e o 
desenvolvimento da sociedade. Aziendas sao, portanto, sistemas organizados que visam a 
atingir urn fim qualquer. VICENZO Mais assim as define: As Aziendas sao agregados 
sociais que provem a obten<;ao de urn fim individual ou coletivo, coordenado em geral, aos 
fins supremos da sociedade. 

(LOPES DE SA, 1995, p.43) 

Sendo Azienda uma palavra italiana, em portugues teriamos significado de 

fazenda. Buscou-se na utilizac;ao de Azienda uma palavra cognata, uma vez que 

em portugues ha certa degenerac;ao do seu significado para propriedade rural, 

tecido, etc. No entanto, quando se refere a Fazenda Publica tem-se novamente seu 

verdadeiro sentido. 

Sao Aziendas: a casa de comercio, a industria, o lar, a prefeitura, as 

empresas de transporte, os hospitais, e outros, porque em todas elas ha uma 

finalidade a ser atingida e para isto Ia existem pessoas que cercaram de elementos 

materiais pr6prios para que o fim seja atingido. 

LOPES DE SA (1995, p.44) Azienda Publica- "aquela cuja pessoa dirigente 

e urn ser m6vel, reconhecido publicamente e disciplinado as leis, tendo como 

objetivo de sua administrac;ao a comunidade e os bens de dominio publico". 

SANTOS (1993, p. 11) diz que: Uma vez caracterizado o sentido da palavra 

Azienda, pode ser apresentada mais uma definic;ao para patrimonio: "E a parte 

impessoal da Azienda, observada sob dois aspectos principais: quantitativa - como 

urn fundo de valores; qualitativo como urn conjunto de bens, debitos, creditos, 

dotac;oes, e outros". 

Ainda dentro dessa linha de raciocinio pode-se dizer que "o patrimonio e o 

objeto administrado que serve para propiciar a Azienda a obtenc;ao de seus fins". 

Dai a possibilidade de utilizac;ao da expressao "patrimonio aziendal" quando 

refere-se as empresas ou entidades no tocante a diferenc;a entre o ativo e as 
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dividas. No entanto, doutrinariamente este conceito nao e exato, uma vez que os 

fatos estudados pela Contabilidade abrangem, inclusive, os bens de terceiros que 

se encontram administrados em uma Azienda. 

Existe tambem uma diferenciac;ao a ser feita de acordo com o tipo de 

Azienda relativamente a utilizac;ao do vocabulo patrimonio. Quando o patrimonio 

pertence a uma entidade sem fins lucrativos conserva-se a denominac;ao 

patrimonio. Ja para empresas comerciais industriais ou prestadoras de servic;o 

utiliza-se o termo capital. Por exemplo, uma fabrica de tecidos tern capital e uma 

prefeitura municipal, patrimonio. No entanto, e comum ambos receberem a 

denominac;ao de patrimonio. 

Do ponto de vista jurfdico, o patrimonio e considerado como sendo urn conjunto de objetos 
de direito e de obriga9ao. Por esse prisma, o interesse maior e pela propriedade, pela 
obediencia aos princfpios legais, morais e jurfdicos. Uma boa parcela do Direito Civil esta 
voltada para o Direito Patrimonial. 0 conceito jurfdico de patrimonio tern feito com que 
alguns juristas divirjam entre si, quando se tenta objetivar o patrimonio em rela9ao a 
Azienda. As observa96es dos estudiosos oscilam em face do seu aspecto sempre em 
considera9ao dos direitos e obriga96es, constituindo dois objetos. Do lado da Economia, o 
patrimonio e observado de outra forma: como riqueza ou como urn bern suscetfvel de 
cumprir uma necessidade coletiva. Neste caso, embora ele tambem seja o objeto da 
Contabilidade, e visto sob o aspecto qualitative, enquanto que sob o enfoque contabil e 
observado quantitativamente. Apenas em alguns casos, quando se utiliza o termo 
"substancia" e "contra-substancia", e que a contabilidade ve 0 patrimonio de forma 
qualitativa. 

(SANTOS, 1993, p.12) 

A titulo de esclarecimento sobre a terminologia acima, esta sendo transcrito 

a seguir o conceito de "Substancia Patrimonial" extraido do "Dicionario de 

Contabilidade" de autoria de A. Lopes de Sa e A. M. Lopes de Sa: "parte do 

patrimonio que evidencia OS bens e OS creditOS dOS quais e formado; parte que 

indica o lnvestimento; composic;ao que avaliada em dinheiro representa o Ativo. A 

classificac;ao do patrimonio em substancia e contra-substancia e de natureza 

qualitativa ( ... )". 
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0 aspecto quantitativa dado pela contabilidade ao patrimonio esta ligado a 

equagao patrimonial, que e uma formula para demonstrar os estados de equilibria 

do patrimonio. 

A seguir discorre-se sabre os seguintes t6picos: Gestao de Patrimonio 

Publico, Patrimonio Publico, e Diferenga entre Patrimonio Publico e Patrimonio 

Privado. 

2.1.1. Gestao do Patrimonio Publico 

Segundo LOPES DE SA (1995, p. 231) "Ato de gerir urn patrimonio, 

administragao aziendal. Ato de ter gen§ncia sabre urn patrimonio. As fungoes da 

gestao sao aquelas dirigidas para a provisao, conservagao e emprego dos meios 

necessaries". 

Sao os fatos provocados na gestao que produzem a dinamica patrimonial. A 

tecnica da gestao e urn dos ramos da dita Economia Aziendal, doutrina atualmente 

dominante na ltalia. 

Para SILVA, (2004, p.658). A palavra gestao e derivada do latim gestio, 

gestionis, de gerere (dirigir, administrar) em sentido amplo, "significa a 

administragao ou gerencia de alguma coisa, que seja de outrem". 0 vocabulo 

implica necessariamente na indicagao de uma administragao a bens ou interesses 

alheios. 

Quando quiser fazer referencia a Administragao Publica, deve-se somente 

mencionar, gestao publica ou gestao de neg6cios publicos. 



2.1.2. Patrimonio Publico 

De acordo SILVA, (2004, p.1014). 0 vocabulo patrimonio deriva do latim 

patrimonium, de pater, que significa os "bens da familia ou os bens herdados do 

pai". 

7 

No sentido jurfdico-civil ou mesmo no sentido do Direito Publico entende-se, 

o conjunto de bens, de direitos e obrigagoes, aplicaveis economicamente, isto e em 

dinheiro, pertencente a uma pessoa, natural ou jurfdica, e constituindo uma 

universalidade. 

SILVA (2004, p.1014) citando Roberto Puggiero: "Patrimonio eo conjunto de 

relagoes jurfdicas, imputaveis a um titular, e suscetfveis de avaliagao economica". 

0 patrimonio, assim, integra o sentido de um complexo de direitos ou de 

relagoes jurfdicas, apreciaveis em dinheiro ou com um valor economico, em 

qualquer aspecto em que seja dito, ou seja, como valor de troca, valor de uso ou 

como um interesse, de que possa resultar um fato economico. 

Patrimonio, expressao em si considerada, revela a ideia do conjunto de bens 

e direitos de que seja titular, determinada pessoa, podendo dele dispor nas 

modalidades previstas em lei. 

Parte impessoal da Azienda que pode ser observada sob dois aspectos 

principais, que sao: 

Qualitativa: o patrimonio aziendal e uma coordenagao de bens, creditos, 

debitos e dotagoes ou provisoes que se acham a disposigao de uma Azienda em 

dado momento. 

Quantitativa: e um fundo de valores coexistente em uma Azienda tambem 

em um dado momento. 
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0 patrimonio pode ser observado sob diversos aspectos, pois para cada 

ciencia do Direito, da Economia, da Sociologia, etc. 

Juridicamente o patrimonio e considerado como urn conjunto de objetos de 

direito e de obrigac;ao. 

Para o Direito, os bens nao sao considerados, na sua essencia, mas 

unicamente, objetos de direito, assim como os direitos nao sao considerados, 

tambem como bens. 

Economicamente, o patrimonio e observado de uma outra forma, ou seja, 

sob o prisma da ciencia economica, como riqueza ou como bern suscetfvel de 

cumprir a necessidade da coletividade. 

Conjunto de bens, direitos e obrigac;oes suscetfveis de apreciac;ao 

economica obtida atraves de compra, doac;ao ou outra forma de aquisic;ao, 

devidamente identificado e registrado em rubrica contabil propria. 

2.1 .3. Diferenc;a entre Patrimonio Publico e Patrimonio Privado 

a) Patrimonio Publico 

Para SILVA, (2004, p.1 015). Patrimonio Publico "e representado pelo 

conjunto de bens que pertencem ao dominio do Estado, e que se institui para 

atender a seus pr6prios objetivos ou para servir a produc;ao de utilidades 

indispensaveis as necessidades coletivas". 

Considera-se Patrimonio Publico os bens e direitos de valor economico, artfstico, estetico, 
hist6rico e turfstico, pertencentes a Uniao, Distrito Federal, Estados, Municfpios e 
respectivos 6rgaos da Administragao Direta, ou ainda, Patrimonio Publico, e o conjunto de 
bens, dinheiro, valores e direitos, pertencentes aos entes publicos (Uniao, Estados. Distrito 
Federal, e Municfpios) atraves da administragao direta ou indireta e fundacional, cuja 
conservagao seja de interesse publico e difuso, estando nao s6 os administradores, como 
tambem os administrados, vinculados a sua protegao e defesa. Tais elementos, mesmo sob 
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a posse de particular, nunca perderao a qualidade de dominio publico, dada sua origem a 
coisa publica. 

(LOPES DE SA , 1995, p. 17) 
0 Patrimonio Publico nao pode ser compreendido apenas do ponto de vista 

material, economico ou palpavel. Espelha todo tipo de situac;ao em que a 

administrac;ao publica estiver envolvida, desde a mais simples prestac;ao de 

servic;os ate os bens que fazem parte de seu acervo dominical. 

0 patrimonio publico e formado por bens de toda natureza e especie que 

tenha interesse para a administrac;ao legal e tambem para a comunidade. Revela a 

ideia de conjunto de bens e direitos de que seja titular de determinada pessoa. 

b) Patrimonio Privado 

Para SILVA, (2004, p.1015) Designa, especialmente, "toda especie de 

patrimonio pertencente as pessoas, sejam flsicas ou jurfdicas, que dele podem 

dispor, respeitadas as regras legais, conforme sua propria vontade". 

Sao frequentemente utilizados como sede de obras publicas e tambem 

cedidos a particulares com fins de utilidade publica. Mesmo quando sao utilizados 

por terceiros ou diretamente pela administrac;ao, podem ser administrados para 

beneficia de todos, como as terras publicas onde se situam as florestas mananciais 

ou recursos naturais de preservac;ao permanente. 

2.1.4. Diferentes Denominac;oes dadas ao Patrimonio: 

A seguir veem-se algumas denominac;oes dadas ao Patrimonio, de acordo 

com sua situac;ao ou a especie de bern que se refere: 
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- Patrimonio Contabil: Estudado sob o enfoque da ciencia da contabilidade, com vistas a 
obtenC(ao dos fins a que se destina a organiza9ao. 
- Patrimonio Corp6reo: Representado exclusivamente por valores relativos a bens fisicos ou 
materiais como: dinheiro, mercadoria, titulo de credito, veiculos, m6veis, terrenos, 
utensilios, etc. 
- Patrimonio Dinamico: Que se encontra em movimento, ou em franca fase de produC(ao, 
buscando atingir os fins os quais a organiza9ao se propos. 
- Patrimonio Estacionario: Que nao se altera por ausencia de investimento e de rendimento, 
embora esta seja uma concep9ao te6rica. 
- Patrimonio Estatico: Que se encontra parado ou que nao esta sendo administrado com 
vistas a atingir os fins a que se destina. 
- Patrimonio !material: Composto de bens e valores que nao tem sua correspondencia em 
um bem fisico. Os componentes desse patrimonio sao as patentes de inven9ao, marcas de 
fabrica, nome comercial, ponto comercial. 
- Patrimonio lncorp6reo: Uma vez que os bens incorp6reos sao o mesmo que imateriais, 
este patrimonio e igual ao patrimonio !material. 
- Patrimonio Lfquido: Resultante da diferenC(a entre os valores componentes do Ativo e das 
dividas da empresa. 

(SANTOS, 1997, p.18) 

2.1.5. Principais Atividades da Area de Patrimonio 

As estruturas mais complexas exigem que a atividade patrimonial seja 

realizada de forma sistematizada e em diversos niveis hierarquicos. 

E por isso as denomina96es variam de acordo com o tamanho e o ramo de 

atividade da organiza9ao, se publicas ou privadas. Normalmente ouvimos dizer 

Divisao de Patrimonio, Setor de Controle de bens Patrimoniais, Divisao de Controle 

de Ativo lmobilizado, Divisao de Controle de Ativo Permanente, Departamento de 

Patrimonio etc. Na pratica existe urn desmembramento das atividades ligadas ao 

gerenciamento de bens, em fun9ao de sua diversifica9ao. Os aspectos fisicos sao 

administrados por uma area da empresa enquanto o contabil e administrado por 

outra. 

0 patrimonio fisico e gerenciado levando em conta algumas tarefas, tais 

como: distribui9ao, emissao de termos de responsabilidade, guarda, recolhimento e 

redistribui9ao dos bens, baixa, aliena9ao, realiza9ao de inventarios, ja o patrimonio 
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contabil e realizado por alguns tipos de analises, que sao: registros patrimoniais, 

corregoes monetarias, calculos de depreciagao e amortizagao de ativo fixo. 

2.2. GESTAO DE PATRIMONIO 

A Administragao Publica e a principal responsavel pela gestao de patrimonio 

publico, por isso esta sujeita aos controles internos e externos. Este controle tern 

como instrumento a Lei 8429/1992. 

Tern por finalidade aperfeigoar sistematicamente a gestao e o controle dos 

bens patrimoniais m6veis, facilitando o seu acesso e manuseio. 

Gestao e Administragao sao sinonimos e compreende os processos de 

planejar, organizar, dirigir e controlar de modo que o 6rgao ou Entidade atinja seus 

objetivos da melhor maneira possfvel. 

Trata-se a seguir sobre os seguintes assuntos: Requisitos para atender a 

Legislagao, Caracterizagao de Bens M6veis, Principais Funcionalidades, Principais 

Aspectos a serem Observados na Gestao de Patrimonio e as Principais Vantagens 

da Gestao de Patrimonio. 

2.2.1. Principais Funcionalidades da Gestao de Patrimonio 

As funcionalidades da Gestao de Patrimonio sao: 

Afetagao de Bens - locais, pisos, salas, pessoas. 

Registro de informagao - hist6ria de todas as movimentagoes do bern. 

lmagens- digitalizagao de bens 
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Pesquisa I disponibilizagao informac;ao - pesquisa do bern atraves de 

caracterf~tica e classificagoes. 

Output - impressao dos c6digos de barra, renovagao de etiquetas. 

Atualizagao dos bens - insergao dos bens, terminais 6pticos de ultima 

tecnologia. 

2.2.2. Principais Vantagens da Gestao de Patrimonio 

Facilidade de acesso aos bens - informagao decomposta por caracterfsticas 

do bern, facilitando a pesquisa de informac;ao. 

lntegrac;ao com todo o sistema - todos os m6dulos terao de estar 

interligados, para evitar a duplicac;ao de tarefas por parte do usuario. 

Maximizagao de desempenho - recurso para atualizar os dados e permitir a 

transferencia da informac;ao. 

Facilidade de pesquisa e acesso - efetuado de diversas formas de pesquisa 

de acordo com a necessidade do usuario. 

Output - emissao de listagem, com disponibilizac;ao de informac;ao para uma 

melhor organizagao. 

2.3. CONTROLE PATRIMONIAL 

A palavra controle pode assumir diversos significados em administragao, os 

principais sao: 

I - Controle como fungao restritiva e corretiva, utilizada no intuito de coibir ou limitar certos 
tipos de desvios indesejaveis ou de comportamento nao aceitos. 0 controle social que se 
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aplica nas organiza«;6es e na sociedade para inibir o individualismo e a liberdade das 
pessoas. 
II - Controle como um sistema automatico de regula«;ao. Este tipo de controle detecta 
possfveis desvios ou irregularidades e proporciona a regula«;ao necessaria para voltar a 
normalidade. 
Ill - Controle como fun«;ao administrativa. E o controle como parte do processo como 
planejamento, organiza«;ao e dire«;ao. 

(CHIAVENATTO, 2001, p. 282) 

Segundo o Novo Dicionario da Lfngua Portuguesa de Aurelio Buarque de 

Holanda Ferreira, controle Significa: "1. Ato ou poder de controlar, domfnio, 

governo. 2. Fiscalizagao exercida sabre as atividades de pessoas, 6rgaos, 

departamentos, ou sabre produtos, etc. para que tais atividades ou produtos nao 

desviem das normas preestabelecidas". 

SILVA (1978, p. 80) Controle "eo processo administrativo que consiste em 

verificar se tudo o que esta sendo feito esta de acordo com o planejado e com as 

ordens dadas, bern como assinalar as faltas e os erros, a fim de repara-los e evitar 

repetigao". 

Conforme BORTOLINI (2004, p.S) Controle "e a fiscalizagao exercida sabre 

determinado alvo, de acordo com certos aspectos, visando averiguar o 

cumprimento do que ja foi predeterminado, ou evidenciar eventuais desvios com 

objetivos de corregao". 

Para BOTELHO (2006, p.26) Controle e o "exame de resultados". E 

Controlar "e ter certeza de que todas as operagoes a toda hora estao sendo 

realizadas de acordo com o plano adotado com as ordens dadas, e com os 

princfpios estabelecidos". Ele tende a estimular o planejamento, a significar e 

fortalecer a organizagao, aumentar a eficiencia do comando e facilitar a 

coordenagao. 

Os controles podem ser usados para: 
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a) Padronizar o desempenho, por meio de inspe<fao, supervisao, procedimentos escritos ou 
programas de produyao. 
b) Proteger os bens de desperdfcio, roubos e abusos por meio de exigencias de registros 
escritos, procedimentos de auditoria e divisao de responsabilidade. 
c) Padronizar a qualidade dos produtos e servi({OS oferecidos pela organizavao, por meio de 
treinamento de pessoal, inspe96es e controle de qualidade. 
d) Limitar a quantidade de autoridade que esta sendo exercida pelas varias posi96es ou 
pelos nfveis hierarquicos. 
e) Medir e dirigir o desempenho dos funcionarios. 
f) Como meios preventives para o alcance dos objetivos da organizavao. 

(CHIAVENA TTO, 2001, p. 282) 

A finalidade do controle e garantir que os resultados daquilo que foi 

planejado, organizado e dividido se ajuste tanto quanto possivel aos objetivos 

previamente estabelecidos. 

A essencia do controle reside na verificac;ao da atividade controlada se esta 

ou nao alcanc;ando os objetivos ou resultados desejados. 

Aqui se fala sobre a origem da Palavra Controle e do Controle Aplicado aos 

Bens M6veis. 

2.3.1. Origem da Palavra Controle 

A palavra controle deriva do frances controler (registrar, inspecionar, 

examinar) ou do italiano, controllo (registro, exame) admitiu-se o vocabulo na 

tecnica comercial para indicar a inspec;ao ou exame, que se processa nos papeis 

ou nas operac;oes, registradas a cada instante, nos estabelecimentos comerciais. 

Para SILVA, (2004, p.380). Significa a "fiscalizac;ao, dentro do proprio 

estabelecimento para controlar todos os neg6cios que se realiza, seja por meio de 

conferencias imediatas, seja por registros especiais, que vai-se anotando tudo o 

que vai se fazendo". 
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Controlar: Termo de origem francesa sem correspondente exato em 

nossa lingua. Henry Fayol diz que: Controle e velar para que tudo se passe de 

acordo com as ordens dadas e com regras estabelecidas. 

Controlar e ter em mente o planejamento e avaliar os resultados, na 

tentativa de estabelecer uma harmonia entre eles. 

De acordo SILVA ( 1978, p. 80) Controle "e o processo de assegurar a 

realizac;ao dos objetivos e de identificar as necessidades de modifica-los. E 

controlar e verificar se o que foi executado esta de acordo com o que foi 

planejado". 

De acordo com MAEDA, (1992, p.24). Controle "eo processo administrativo 

que consiste em acompanhar o desenvolvimento da execuc;ao do planejamento, 

medir e corrigir seu desempenho, para assegurar a perfeita sincronia dos pianos 

delineados, e atingir os objetivos previamente estabelecidos". 

Para JUSTEN FILHO, (2006, p.745). 0 significado da expressao controle e 

"o processo de reduc;ao do poder, entendida no sentido da imposic;ao da vontade e 

do interesse de urn sujeito sobre outrem". 

No exercfcio de suas fungoes a Administrac;ao Publica sujeita-se a controle 

por parte dos Poderes Legislativo e Judiciario, alem de exercer, ela mesma, o 

controle sobre os pr6prios atos. Esse controle abrange nao s6 os 6rgaos do Poder 

Executivo, mas tambem os dos demais poderes, quando exerc;am func;ao 

tipicamente administrativa, em outras palavras abrangem a Administrac;ao Publica 

considerada em sentido amplo. 

A finalidade do controle e a de assegurar que a administra9ao atue em consonancia com os 
princfpios que lhe sao impastos pelo ordenamento juridico, como os da legalidade, 
moralidade, finalidade publica, publicidade, motiva9ao, impessoalidade, em determinadas 
circunstancias, abrange tambem o controle chamado de merito e que diz respeito aos 
aspectos discricionarios da atua9ao administrativa. Embora o controle seja atribui9ao estatal 
o administrador participa dele a medida que pode e deve provocar os procedimentos de 
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controle, nao apenas na defesa de seus interesses individuais, mas tambem na prote9ao do 
interesse coletivo. 
Acrescenta, ainda, que o controle constitui poder-dever dos 6rgaos a que a lei atribui essa 
fun~tao, precisamente pela sua finalidade corretiva, ele nao pode ser renunciado nem 
retardado, sob pena de responsabilidade de que se omitiu. 0 controle abrange a 
fiscaliza~tao e a corre~tao dos atos ilegais e, em certa medida, dos inconvenientes ou 
inoportunos. 

(DIPIETRO, 2005, p. 636) 

Baseando-se nesses elementos, pode-se definir o controle da Administra<;ao 

Publica como o poder de fiscaliza<;ao e corre<;ao que sobre ele exercem os 6rgaos 

dos Poderes Judiciario, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a 

conformidade de sua atua<;ao com os principios, que lhe sao impastos pelo 

ordenador juridico. 

Controle da Administra9ao Publica e a possibilidade de verifica<;ao, inspe(fao e exame, pela 
propria administra9ao por outros poderes ou por qualquer cidadao, da efetiva corre~tao na 
conduta gerencial de um poder, 6rgao ou autoridade, no escopo de garantir atua~tao 
conforme os modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferi9ao 
sistematica. Trata-se na verdade, de poder-dever de fiscaliza~tao, ja que, uma vez 
determinado em lei, nao podera ser renunciado ou postergado, sob pela de 
responsabiliza~tao por omissao do agente infrator. 

(VIEIRA, 2007, P.7) 

Para MELLO ( 2004, p. 304) "0 principia do controle administrative ou tutela 

vincula-se tambem ao principia da indisponibilidade do interesse publico. 

Efetivamente, 0 Estado, atraves da chamada fun<;ao administrativa, procede a 

persecu<;ao de interesses que consagrou como pertinentes a si proprio" 

Principios Gerais da Administra<;ao aplicados ao controle sao: 

1 - Princfpio de Garantia do Objetivo: 0 controle deve contribuir para o alcance dos 
objetivos, pela verifica~tao das discordancias com os pianos, em tempo suficiente para 
permitir a a9ao corretiva. 

2 - Princfpio da Defini~tao dos Padroes: o controle deve basear-se em padroes objetivos, 
precisos e convenientemente estabelecidos. 

3. Este princfpio foi formulado por Taylor, pela primeira vez. Quanto mais um administrador 
concentrar seus esfor~tos de controle em desvios e em exce~toes, mais eficientes serao os 
resultados de seu controle. 

4 - Princfpio da A9ao: o controle somente se justifica quando indica providencias capazes 
de corrigir os desvios apontados ou verificados, em rala~tao aos pianos. 

(CHIAVENATTO, 2001, p.289) 
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Fayol dizia que "num empreendimento, o controle consiste em verificar se 

tudo ocorre em conformidade com o plano adotado, as instruc;oes emitidas e os 

principios estabelecidos". 

Pre-requisitos de urn sistema de controle sao: 

- 0 controle deve ser compreendido por todos que utilizam ou obtem seus resultados; 
- Deve antecipar e relatar desvios em tempo para permitir a9ao corretiva antes que desvios 
mais serios possam ocorrer; 
- Deve ser suficientemente flexivel para permanecer compatfvel com as mudan9as do 
ambiente organizacional; 
- Deve ser economico para evitar despesas adicionais de manuten9ao; 
- Deve indicar a natureza da a9ao corretiva requerida para manter a execu9ao de acordo 
como plano; 
- Deve reduzir-se a uma linguagem que permita uma visualiza9ao facil e seja compreensiva 
quanto a comunica9ao; 
- Deve desenvolver-se por meio da participa9ao ativa dos principais executivos envolvidos. 

(CHIAVENA ITO, 2001, p.289) 

Citando FABIO KONDER COM PARA TO. 

0 vocabulo controle comporta dois sentidos diversos. Pode-se falar em controle-fiscaliza9ao 
para indicar a tarefa de acompanhar e fiscalizar a conduta alheia, verificando o cumprimento 
dos requisitos necessarios e a realiza9ao dos fins adequados. Tambem pode haver 
controle-orienta9ao o que significa a possibilidade de determinar o conteudo da conduta 
alheia, escolhendo os fins que o terceiro realizara eo modo pelo qual se desenvolvera. 

(JUSTEN FILHO, 2006, P. 745) 

2.4. CONTROLE FISICO E FUNCIONAL 

Discorre-se a seguir sabre os seguintes temas: Controle Fisico, Controle 

Funcional e Especies de Controle. 
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2.4.1. Controle Fisico 

Segundo RAMOS (2006, p.14) "e o conjunto de procedimentos voltados a 

verificac;ao da localizac;ao, do estado de conservac;ao, bern como do prazo de 

validade do contrato de seguros dos bens patrimonais". 

0 controle fisico tern carater permanente, em decorrencia da propria 

necessidade de acompanhamento da posic;ao fisico-financeira do ativo imobilizado 

de cada Unidade Administrativa. 

0 controle fisico compreende: recebimento, etiquetagem, distribuic;ao, 

emissao de termo de responsabilidade, guarda, recolhimento, redistribuic;ao, 

baixas, alienac;ao, inventarios, que sao apresentados: 

1) Termo de responsabilidade e urn contrato formalizado entre o responsavel pela 

guarda e uso do bern. 

2) A guard a e o zelo do bern ficam sob a inteira responsabilidade de quem I he faz 

uso ou assina o termo de responsabilidade. 

3) 0 termo contem todas as informac;oes a respeito do bern, como o fornecedor, o 

numero do empenho e o numero do processo em que foi adquirido. 

2.4.2. Controle Funcional 

De acordo com RAMOS (2006, P. 14) 0 controle funcional aplicado aos 

bens m6veis "e o acompanhamento sistematico dos bens patrimoniais visando 

principalmente o estado de conservac;ao para que nao se reduza sua vida util". 

Controle do estado de conservac;ao dos bens patrimoniais, objetivando 

manter sua integridade fisica, objetivando-se a protec;ao do bern contra agentes de 

\ 

f 
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natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosao, oxida~ao, 

deteriora~ao e outros agentes. 

Controle de localiza~ao e a verifica~ao sistematica do local onde esta 

situado o bern, bern como da unidade administrativa que o detem, com vista a 

determina~ao fidedigna das informa~oes existentes no cadastro sobre essa 

localiza~ao. 

A divergencia constatada entre a localiza~ao real dos bens e a que consta 

no relat6rio de cadastro, deve ser imediatamente corrigida pela unidade 

responsavel. 

Controle de utiliza~ao e a identifica~ao e analise, pela unidade 

administrativa, das condi~oes de utiliza~ao dos bens patrimoniais. 

Controle de garantia e manuten~ao e o acompanhamento do vencimento 

dos prazos de garantia e doscontratos de manuten~ao. 

Os contratos deverao ser controlados pela unidade administrativa, 

observando rigorosamente o seu prazo de vencimento, bern como a data de 

expira~ao da garantia. 

Nenhum bern deve ser reparado, restaurado ou revisado sem autoriza~ao da 

unidade administrativa. 

Controle de seguro e o acompanhamento dos prazos de vencimento dos 

contratos de ap61ices de seguro e que sao controlados pelas unidades 

administrativas. 

2.4.3. Especie de Controle 

Ve-se o controle da Administra~ao Publica sob alguns angulos: 
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a) Quanto ao tipo de controle: E feito quanto aos parametres de conteudo da atividade 
administrativa. Assim como ha urn controle baseado nos criterios da legalidade, caso em 
que a Administrac;ao esta totalmente vinculada a imposic;ao normativa, outro ha circunscrito 
a valores de merito, compreendido nas circunstancias em que a lei flexibiliza a atuac;ao 
administrativa autorizando o administrador a agir sob as cautelas da conveniencia e 
oportunidade. 
b) Quanto aos 6rgaos responsaveis, o controle situa-se nas 6rbitas administrativa, 
legislativa ou judicial. 
c) Quanto a oportunidade de exercicio, tem-se que o controle pode ser preventive, os atos 
mesmo ja praticados, se subordinarem a uma avaliac;ao tendente a confirma-los ou invalida
los, e; 
d) Quanto a forma de sua atuac;ao, o controle e interne ou externo. 

(MARTINS, 2000, p. 119) 

2.4.4. Aspecto Legal do Controle 

Art. 74- Paragrafo Unico da CONSTITUTIQAO ESTADUAL: Prestara contas 

qualquer pessoa fisica, jurfdica, ou entidade publica que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiro, bens e valores publicos ou pelos qual o Estado 

responda ou que, em nome deste, assuma obrigagoes de natureza pecuniaria. 

Citando OGAJAWARA (2006, p. 13). "A fiscalizagao contabil, orgamentaria, 

operacional da Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, quanto a 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagao das subvengoes e renuncias de 

receitas, sera exercido pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder". 

A existencia do Controle lnterno e imposta pela Constituigao Federal como 

por normas infraconstituionais. A Lei 4.320/64, ja tratava do assunto no seu artigo 

76. Do mesmo modo a Constituigao Federal de 1967 abordou tais aspectos, 

estando agora sedimentado na Constituigao Federal de 1988, e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar 101/2000. 
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2.4.5. Princfpios do Controle 

Conforme o Novo Dicionario da lfngua portuguesa de Aurelio Buarque de 

Holanda Ferreira. Princfpios sao II proposic;oes diretoras de uma ciencia, as quais 

todo o desenvolvimento posterior dessa ciencia deve estar subordinado". 

De acordo com OGAJAWARA (2006, P. 14), os princfpios do controle sao: 

Determinar responsabilidades; Dividir responsabilidades; Utilizar provas 

independentes para confirmar os registros; Realizar rodfzios de func;oes; 

Normatizar procedimentos e Confrontar registros sinteticos com analfticos. 

2.4.6. Objetivos do Controle 

0 objetivo do controle e o alva a ser atingido, aonde se quer chegar, o que 

se pretende atingir, o que pretende-se alcanc;ar. 

Conforme VIEIRA (2007, p.11) Os objetivos do controle lnterno sao: 

Assegurar a legitimidade dos passivos; salvaguardar os ativos contra roubo, perdas 

e desperdfcios; promover a eficiencia operacional e encorajar adesao as polfticas 

internas. 

Ainda citado VIEIRA (2007, P. 11) "Como objetivo o controle se vale de 

algumas tecnicas de avaliac;ao, a saber: observac;ao pessoal; realizac;ao de 

entrevistas, aplicac;ao de questionarios, exame de documentac;ao do sistema, 

exames dos trabalhos da auditoria e prova de cumprimento e aplicac;ao de testes e 

verificac;ao e conferencia de dados". 

Citando OGAJAWARA (2006, P. 14). Os objetivos do controle sao: "Garantir 

observancia de legislac;ao; Evitar erros ou fraudes; Evitar demora ou atraso no 

fluxo de dados para registros; Evitar omissao de registros ou fatos que possam 
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ocorrer na administra<;ao e, Garantir alto grau de confiabilidade a organiza<;ao 

interna, pelos agentes fiscalizadores". 

0 controle tern por objetivo a fiscaliza<;ao geral e peri6dica, promovida na 

escrita ou na contabilidade. 

2.4.7. Prop6sito do Controle 

Sao varios os requisitos para existencia de urn born sistema de controle. 

Segundo VIEIRA (2007. p.14) Sao eles: vontade da administra<;ao, 

existencia de legisla<;ao, recursos necessarios, comprometimento de todos, 

especializa<;ao de pessoal; sistematiza<;ao do processo de controle; documenta<;ao 

das opera<;oes e seus tramites; interdisciplinaridade - Enfoque Sistemico da 

Administra<;ao e participa<;ao. 

De acordo com OGAJAWARA (2006, P. 15). Temos os seguintes prop6sitos 

de controle: "Contribuir para maior eficiencia, eficacia e efetividade da Gestao 

Publica. Preservar os interesses da organiza<;ao contra ilegalidade, erros, fraudes e 

outras praticas irregulares. Fornecer a sociedade informa<;oes definidas por lei e 

outras normas que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da Gestao 

Publica". 
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2.5. REGISTRO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS 

A finalidade do registro de controle de bens patrimoniais m6veis e de 

estabelecer normas e procedimentos para regulamentar as atividades relativas ao 

tombamento, registro, controle, movimentagao, baixa e inventario dos bens. 

0 Controle Patrimonial Compreende: 

a) lncorporagao - compra, comodato e doagao. 

b) Movimentagao- registro de ocorrencias, administragao de ap61ice de seguros. 

c) Baixa- alienagao, sinistro, doagao. 

A Administragao Publica atraves de sua doutrina enumera o controle sob os 

seguintes angulos: 

a) quanta ao tipo de controle - e feito quanta aos parametres do conteudo da atividade 
administrativa; 
b) quanta aos orgaos responsaveis - o controle situa-se nas orbitas administrativas, 
legislativa ou judiciaria; 
c) quanta a oportunidade de exercfcio- onde o controle pode ser preventive e, 
d) quanta a forma de sua atuagao - pode ser interne e externo. 

(JUSTEN FILHO, 2005, p.740) 

A Administragao Publica, direta, indireta ou fundacional sujeita-se a 

controles internos e externos. 

CONTROLEINTERNO: 

Controle Interne e o controle exercido por orgaos da propria Administragao, isto e, 
integrantes do aparelho do Poder Executive. lmprescindfvel o registro no sistema de 
patrimonio para garantir o controle ffsico. 0 controle administrative interne e verificagao, 
desenvolvida no ambito do proprio poder, da legalidade e da oportunidade de atos 
administrativos produzidos pelos seus orgaos e autoridades. 

(JUSTEN FILHO, 2006, p. 754) 

Ainda citando JUSTEN FILHO (2002, p. 803). " 0 Controle lnterno e 

exercido por 6rgaos da propria administragao, isto e, integrantes do aparelho do 

Poder Executivo". 
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Para BORTOLINI (2004,p. 7) 0 controle lnterno pode ser definido como "o 

conjunto de atividades, pianos, metodos e procedimentos interligados, utilizado 

com vistas a assegurar que os objetivos dos 6rgaos e entidades da administra9ao 

sejam alcan9ados, de forma confiavel e concreta, evidenciando eventuais desvios 

ao Iongo da gestao, ate a consecu9ao dos objetivos fixados pelo Poder Publico". 

Conforme BOTELHO (2006, p. 29) Controle interno "e o plano da 

organiza9ao, todos os metodos e medidas coordenadas adotadas pela empresa 

para salvaguardar seus ativos, verificar a adequa9ao e confiabilidade de seus 

dados contabeis, promover a eficiencia operacional e estimular o respeito e 

obediencia as politicas administrativas fixadas pela gestao". 

0 controle lnterno envolve a avalia9ao da legalidade dos atos 

administrativos, o que significa a avalia9ao da regularidade do exercicio de 

competencias disciplinadas vinculadas pelo direito. 

Pode ser verificado a qualquer momenta, ha a necessidade de controle 

permanente, especialmente para evitar a consuma9ao de desvios e erros, pais se 

o controle posterior verificar indicios de irregularidade, deve-se adotar precau96es 

ainda mais intensas destinadas a evitar tais irregularidades. 

Os instrumentos informais de controle da conduta do servidor publico 

servem para que a sociedade possa exercer autoridade para impedir que os 

exercentes de fun96es publicas valham-se de alguma oportunidade gerada pela 

sua posi9ao para obten9ao de beneficios indevidos ou a ado9ao de conduta etica 

reprovaveis. 

As fun96es do controle devem ser exercidas em todos os niveis e em todos 

os 6rgaos: 
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- 0 controle, pela chefia competente, da execu({ao dos programas e da observancia das 
normas que governam a atividade especifica do 6rgao controlado; 
- 0 controle, pelos 6rgaos pr6prios de cada sistema, da observancia das normas gerais que 
regulam o exercfcio das atividades auxiliares; 
- 0 controle da aplica({ao do dinheiro publico e da guarda dos bens pelos 6rgaos pr6prios do 
sistema da contabilidade e auditoria. 

(PEIXE, 2002, p.1 02) 

Citando Cardozo, 0 controle interno compreende o plano de organizac;ao e o conjunto coordenado de 
metodos e medidas adotadas pela empresa para proteger seu patrimonio, verificar a exatidao e o grau 
de confianc;a de seus dados contabeis, bern como promover a eficiencia operacional. 
Ainda citando Reis: Controle interno compreende o plano de organizac;ao e todos os metodos e 
medidas adotadas pela organizac;ao para salvaguardar seus ativos, desenvolver a eficiencia, estimular 
o cumprimento das politicas administrativas prescritas e verificar a exatidao e a fidelidade dos dados 
contabeis. 

(PEIXE, 2002, p 1 02) 

CONTROLE EXTERNO: 

Citando JUSTEN FILHO (2002, p. 803). II 0 Controle Externo e 0 efetuado 

por 6rgaos alheios a administrac;ao". 

0 controle externo consiste na submissao da atividade administrativa a 

fiscalizac;ao exercitada par 6rgaos externos a estrutura administrativo do Estado. 

Segundo PEIXE citando a Ministra ELVIA L. CASTELO BRANCO. 

0 controle externo e apenas o ponto final do polfgono de verifica({ao da 
regularidade de ato do administrador, que se inicia na verdade, com a primeira medida 
tomada relativamente a engrenagem cujas pe9as devem estar plenamente ajustadas para 
que se produza o resultado desejado que nao e senao a certeza de que o emprego dos 
recursos publicos resultou proficuo, born e sao. 

Citando Meirelles, diz que o controle externo visa comprovar a probidade da 
Administra({ao e a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiro 
publico, e a fiel execu9ao do or9amento. E, por excelencia, em controle politico e de 
legalidade contabil e financeira, o primeiro aspecto a cargo do Legislative, o segundo do 
Tribunal de Contas. 

(PEIXE, 2002, p 136) 

0 controle externo compreende, segundo JUSTEN FILHO (2002, p. 806). "0 

controle Parlamentar Direto, 0 controle exercido pelo Tribunal de Contas e o 

Controle Jurisdicional". 
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2.6. PATRIMONIO PUBLICO 

Para MARTINS, (2000, p.16). A expressao Patrimonio Publico por conceito, 

e melhor dilucidado pelo § 1° do art. 1° da Lei de A9ao Popular, ao taxar que se 

consideram patrimonio publico, para os fins referidos neste artigo, "os bens e 

direitos de valor economico, artistico, estetico, hist6rico e turistico", logicamente 

pertencente as entidades mencionadas do mesmo dispositive. Segundo a defini9ao 

da lei, o que caracteriza o patrimonio publico e o fato de pertencer a urn ente 

publico. 

0 patrimonio publico e formado por bens de toda natureza e especie que 

tenha interesse para a administra9ao legal e tambem para a comunidade. 

Revela a ideia de conjunto de bens e direitos de que seja titular de 

determinada pessoa. 

Trata-se de uma acep9ao restritiva do termo, que considera que o 

patrimonio publico e formado pelos bens publicos, definidos no C6digo Civil, como 

sendo bens de dominio nacional, pertencente as pessoas juridicas de direito 

publico interno, diferenciando-os dos bens particulares. 

Numa acep9ao mais ampla, o patrimonio publico, e o conjunto de bens e 

direitos que pertence a todos e nao a urn determinado individuo ou entidade. 

0 patrimonio publico abrange nao s6 os bens materiais e imateriais 

pertencentes as entidades da administra9ao publica, mas tambem aqueles bens 

materiais e imateriais que pertencem a todos, como o patrimonio cultural, ambiental 

e moral. 

A atua9ao segundo o principia da moralidade por parte de todos os agentes 

publicos, garante a observancia de urn padrao de atua9ao dentro da moral, da boa 
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fe, da lealdade e da honestidade, essencial ao born e correto funcionamento da 

administragao publica. 

Como o patrimonio publico pertence a todos, a todo o povo, a todos cabe 

por ele zelar, preservando-o e defendendo-a. 

Muitas vezes, o patrimonio de urn determinado ente publico e atacado e 

ofendido por seus pr6prios dirigentes e representantes. 

A Constituigao da Republica atribui a uma instituigao, especificamente, a 

tarefa de defender e proteger o patrimonio publico trata-se do Ministerio Publico, 

que tern como uma de suas fungoes institucionais promoverem inquerito e a agao 

civel publica para protegao do patrimonio publico (art. 129, Ill, da Constituigao, art. 

5°, Ill e art. 6°, A lei 4717, de 29 de junho de 1965, definem Patrimonio Publico, em 

seu artigo 1°, paragrafo 1°, b, da Lei Complementar 75/93, art. 25, IV, b da Lei 

8625/93). 

Existem tambem outros 6rgaos encarregados de exercer o controle da 

atividade administrativa, preventiva e repressiva, adotando medidas para diminuir 

as praticas lesivas ao patrimonio, como os atos de corrupgao, punindo aqueles que 

os praticam (Tribunal de Contas, Corregedorias, Controladorias entre outros). 

A efetiva responsabilidade penal, civil e administrativa daqueles que causa 

lesao ao patrimonio publico, nesse contexto, fundamental para a protegao e 

preservagao do patrimonio Publico, deve ser sempre perseguida, seja pelos 

pr6prios 6rgaos da administragao publica, seja pelo Ministerio publico, por meio de 

ag6es penais, ag6es de improbidade administrativa, processos administrativos e 

agoes viaveis de ressarcimento de danos. 

0 Patrimonio Publico, a todos pertence, e por todos deve ser preservado, 

protegido e defendido, na medida em que s6 assim havera condig6es materiais 
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para que se construa uma sociedade livre, justa e solidaria, para que se garanta o 

desenvolvimento nacional, para que se erradique a pobreza e a marginalizac;ao, 

para que se reduzam as desigualdades sociais e regionais, e para que seja 

promovido o bern de todos como manda a Constituic;ao da Republica no seu art. 3°. 

0 topico a seguir ira discorrer sobre Bens Moveis, Bens lmoveis, Bens de 

Dominio Publico, Diferenc;a entre Posse e Propriedade, Responsabilidade e 

Formac;ao do Patrimonio Publico. 

2.6.1. Bens Moveis 

De acordo com SILVA, (2004, p.216). Os bens moveis nao sao fixos, tern 

movimento, se movem por si, e assim se dizem animados (semoventes). "Sao bens 

compreendidos como os bens suscetiveis de movimento proprio, ou de remoc;ao 

por forc;a alheia". 

Bens Moveis: sao todos os bens que por sua propria natureza, 

caracteristicas de durac;ao e valor, devam ser controladas fisicamente e 

incorporados ao patrimonio da lnstituic;ao. Conjunto de equipamentos e materiais 

permanentes, suscetiveis de movimento proprio, onde nao ha remoc;ao por forc;a 

alheia. 

De acordo com o Codigo Civil, art. 82, 2005, "Bens Moveis sao os bens 

suscetiveis de movimentac;ao propria, ou de remoc;ao por forc;a alheia, sem 

alterac;ao da substancia ou da destinac;ao economico-social". 
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Sao tambem m6veis por determinac;ao legal as energias que tenham valor 

economico, os direitos reais sobre objetos m6veis e as ac;oes correspondentes, 

bern como os direitos pessoais de carater patrimonial e respectivas ac;oes. 

Assim, compreendem-se entre os bens m6veis os diversos materiais para o 

servic;o publico, o numerario, os valores, os tftulos e, ainda, os materiais destinados 

a construc;ao, enquanto nao utilizados, mas podendo, no futuro, readquirir essa 

qualidade quando provenientes da demolic;ao de algum predio. 

2.6.2. Bens lm6veis 

Segundo SANTOS (1997, p. 90). "Sao aqueles que nao podem ser 

deslocados, como terrenos, predios, jazidas minerais, edificac;oes, etc., 

pertencendo ao ativo imobiliario e enquadrando-se tambem nas classificac;oes de 

bens materiais, tangfveis, corp6reos". 

Ainda citando SANTOS, Bern lm6vel "e todo terreno e predio 

adquirido/construfdo pela empresa e que e incorporado ao seu patrimonio". 

Para SILVA, (2004, p.214). Bens lm6veis "entende-se os que, por sua 

natureza de mobilidade ou fixac;ao ao solo, seja natural ou artificial, mas de modo 

permanents, dele nao se possa mover em seu todo, sem se desfazerem ou se 

destrufrem". 

Bens im6veis constituem-se, entre as diversas definic;oes: o solo com sua 

superffcie, seus acess6rios e adjacencias naturais, compreendendo as arvores e 

frutos pendentes, o espac;o aereo e o subsolo e tudo quanto o homem lhe 

incorporar permanentemente, como semente lanc;ada a terra, os ediffcios e 

construc;oes de modo que nao se possa retirar sem destruic;ao, fratura ou dano. 
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A classificagao tradicional de bens im6veis e de acordo com o art. 99 do 

C6digo Civil. 

1- os bens de uso comum, tais como: mares, rios, estradas, ruas e pragas; 
II - os de uso especial, tais como edificios ou terrenos aplicados a servigo ou 
estabelecimento federal, estadual e municipal; 
Ill - os dominicais, os que constituem o patrimonio da Uniao, dos Estados ou dos 
Municipios, com objetivo de direito pessoal ou real de cada entidade. 

Em se tratando de bens im6veis, e importante ter que conceituar tambem benfeitorias e 
instalagoes: 
I - Benfeitorias e uma obra util ou necessaria, realizada no im6vel ou terreno com 
determinada finalidade. 
II - lnstalagoes sao os materiais utilizados na composigao de predios, salas e ambientes. 

2.6.3. Bens de Dominio Publico 

SILVA, (2004, p.1015). "Bens vern do latim bene, e empregado na acepgao 

de utilidade, riqueza, tornado ao sentido da coisa, correspondendo a res dos 

romanos". 

A expressao dominio publico admite varios significados: 

I -Em sentido amplo e utilizado para designar o conjunto de bens pertencentes as pessoas 
juridicas de direito publico interno, politicas e administrativas (Uniao, Estados, Municipios, 
Distrito Federal, Territ6rios e Autarquias). 

II - Em sentido menos amplo, utilizado na referida classificagao do direito frances, designa 
os bens afetados a urn fim publico, os quais no direito brasileiro, compreendem os de uso 
comum do povo e os de uso especial. 

Ill - Em sentido restrito, fala-se em bens do dominio publico para designar apenas os 
destinados ao uso comum do povo, correspondendo ao dominio do direito italiano, como 
nao eram considerados, por alguns autores como pertencentes ao poder publico, dizia-se 
que estavam no dominio publico, o seu titular seria, na realidade, o povo. 

(DI PIETRO, 2005, p. 581 ). 

A designagao de "bens do dominio publico", nao seja perfeita, porque pode 

dar a ideia de bens cujo uso pertence a toda a coletividade, utilizam-se como forma 

de contrapor o regime juridico dos bens de uso comum e de uso especial, 
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submetidos ao direito publico, ao regime dos bens do domfnio privado do Estado 

(bens dominicais) que e parcialmente publico e parcialmente privado. 

Segundo a definic(ao de CRETELLA JUNIOR (1984, p.29), bens de domfnio 

publico sao "o conjunto das coisas m6veis e im6veis de que e detentora, a 

Administra(fao, afetada quer a seu proprio usa, quer ao usa direto ou indireto da 

coletividade submetido a regime jurfdico de direito publico derrogat6rio e 

exorbitante do dire ito co mum". 

2.6.4. Diferen9a entre Posse e Propriedade 

Posse e Propriedade nao sao a mesma coisa, a posse deve ser entendida 

como o estado de quem frui uma coisa ou a tern em seu poder. Considera-se 

possuidor todo aquele que tern de fato o exercfcio plena, ou nao, de algum dos 

poderes inerentes ao domfnio, ou propriedade. 

Ambas, trazem sentidos pr6prios e inconfundfveis, a posse e o poder de 

fato, a propriedade, o poder de direito. 

Para SILVA, (2004, p.1 061 ). Posse "deriva-se do latim possessio, de 

possidere (possuir) formado de posse (poder, ter poder de) e, sidere ( estar 

colocado, estar fincado, assentar) literalmente exprime o vocabulo a deten9ao 

ffsica ou material, a ocupa<fao de uma coisa". 

Genericamente, posse exprime o usa e gozo de direitos, sem qualquer 

rela9ao com a coisa corp6rea. 

A posse mostra uma situa9ao de fato, em virtude da qual se tern pe sabre a 

coisa, locu<fao que exprime o poder material ou a rela9ao ffsica que se estabelece 

entre a pessoa e a coisa. 
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A posse e uma sitUa(faO de fato e a propriedade e uma sitUa(faO de direito, 

aquele que se encontra usufruindo de uma coisa e seu possuidor, ja aquele que 

detem 0 titulo este e 0 proprietario. 

A origem da palavra posse remonta do imperio romano. 

Posse e quando a coisa esta sob o poder de uma pessoa qualquer, nao 

sendo necessariamente o seu proprietario, temporariamente, e em virtude de 

direito pessoal ou real. 

De acordo com o DICIONARIO AURELIO ( 1986, p. 1372) 

Posse: Do latim posse, poder. 1. Deten9ao de uma coisa com o objetivo de 

tirar dela qualquer utilidade economica. 2. Estado de quem frui uma coisa ou a tern 

em seu poder. 3. lnvestidura em cargo publico, ou functao gratificada, ou posto 

honorifico. 

No DICIONARIO AURELIO (1986, p. 1403) Propriedade. Do latim 

proprietate. 1. Qualidade de proprio. 2. Qualidade especial, particularidade, carater. 

3. Emprego apropriado de linguagem. 4. Perten9a ou direito legitimo. 5. Predio, 

fazenda, herdade. 6. Do direito de usar, gozar e dispor de bens, e de reave-la do 

poder de quem quer que injustamente os possua. 

Segundo NUNES (1979) no seu Dicionario de Tecnologia Juridica, a 

"Propriedade e o poder juridico de usar, gozar e dispor da coisa, de maneira 

exclusiva, com as restri96es que a lei estabelece". 

MARIA HELENA DINIZ, citando o C6digo Civil Brasileiro no seu art. 

485., conceitua propriedade como sendo, "o direito que a pessoa fisica ou juridica 

tern, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de urn bern, c6rporeo 

ou incorp6reo, bern como de reinvindicar de quem injustamente o detenha". 
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Dicionario HOLANDA (1986) define propriedade como "direito de usar, gozar 

e dispor das coisas dentro de sua fum~ao social, desde que nao facta delas uso 

proibido por lei, e de reave-las de quem injustamente as possua. A propriedade 

tambem considerada como bern ou bens sabre as quais se exerce esse direito". 

SILVA, (2004, p.1115). Propriedade, do latim proprietas, de proprius 

(particular, peculiar, proprio), genericamente designa, "qualidade que e inseparavel 

de uma coisa, ou que a ela pertence em carater permanente". 

Assim, propriedade nao somente exprime peculiaridade, como o que e 

proprio ou particular a coisa, achando-se inseparavelmente, junto a ela ou parte 

dela. E sentido que lhe advem da expressao prope, que se entende junto de, perto 

de. 

Na linguagem comum, propriedade, sem fugir ao sentido originario, e a 

condictao em que se encontra a coisa, que pertence, em carater proprio e 

exclusivo, a determinada pessoa. 

2.6.5. Responsabilidade 

Do latim responsabilitas, de respondere = responder, estar em condic;oes de responder atos 
praticados, de justificar as razoes das pr6prias ac;oes. Qualidade ou condic;ao de 
responsavel. Todo homem e responsavel. A responsabilidade moral e a situac;ao de um 
agente consciente com relac;ao aos atos que ele pratica voluntariamente. Obrigac;ao de 
reparar o mal que se causou aos outros. 

DICIONARIO AURELIO (1986, p. 1496). 

De acordo com a Lei n.0 8.112/90 - ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DA UNIAO, (1990, p. 134). Genericamente Responsabilidade "e a 

imputactao atribuida a alguem pela causactao de certo dano a outrem". 
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Art. 121 - A Responsabilidade divide-se em: Responsabilidade Civil que e de 

cunho patrimonial, Responsabilidade Penal que e de natureza criminal ou 

contravencional e a Responsabilidade Administrativa que e de implicac;ao 

funcional. 

Art. 122 - A Responsabilidade Civil decorre de ato omissivo ou comissivo, 

doloso ou culposo, que resulta em prejufzo ao erario ou a terceiros. 

Art. 123. - A Responsabilidade Penal abrange os crimes e contravenc;oes. 

Art. 124 - A Responsabilidade Administrativa resulta de ato omissivo ou 

comissivo. 

Assim, responsabilizar alguem e imputar-lhe a condic;ao de causador de uma 

lesao sofrida por alguem, devendo por isso arcar com o onus do prejufzo gerado. 

SILVA, (2004, p.1222). Forma-se o "vocabulo de responsavel, de responder, 

do latim respondere, tornado na significac;ao de responsabilizar-se, vir garantindo, 

assegurar". 

Em sentido geral, responsabilidade exprime a obrigac;ao de responder por 

alguma coisa. Quer significar assim, a obrigac;ao de satisfazer ou executar o ato 

jurfdico, que se tenha convencionado, ou a obrigac;ao de satisfazer a prestac;ao ou 

de cumprir 0 fato atribufdo ou imputado a pessoa por determinac;ao legal. 

2.6.6. Formac;ao do Patrimonio Publico 

De acordo com Dl PIETRO (2005, P. 636) A formac;ao do Patrimonio Publico 

pode ser analisada por varias formas de aquisic;ao de bens pelo Poder Publico, 

especffico para a Administrac;ao Publica. De urn lado estao as regidas pelo direito 

privado, como a compra, recebimento em doac;ao, permuta, usucapiao, a cessao e 
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heranga; e de outro lado as que sao regidas pelo direito publico, como a 

desapropriagao, requisigao de coisas m6veis consumiveis, aquisigao por forga da 

lei ou de processo judicial de execugao e investidura. 

2.7. TIPOS DE BENS 

Segundo deliberagao n.0 039/93- do Conselho Departamental da 

Universidade do Rio Grande- Artigo 2°, a seguir: 

Bens Pr6prios: Conjunto de bens adquiridos pela lnstituigao com recursos 

pr6prios, do tesouro ou convenios que nao exijam a vinculagao do bern a unidade 

financiadora. 

Bens de Terceiros: Conjunto de bens adquiridos ou recebidos atraves de 

convenios que exijam a vinculagao do mesmo ao 6rgao financiador. 

Bern Tangivel: Que pode ser identificado materialmente. 

Bern lntangivel: Que nao pode ser identificado materialmente. 

Bern Plaquetavel: Que e possivel de colocagao de plaqueta. 

Bern Nao Plaquetavel: Que Nao possui local para fixagao de plaqueta ou 

que nao seja adequado a sua colocagao. Mesmo assim o bern recebe uma 

numeragao para registro. 

Tombamento de Bens: processo pelo qual e registrado legalmente no 

patrimonio da lnstituigao, seja ele adquirido por compra, recebido em doagao, 

atraves de inventario, aluguel e comodato. 

Plaqueta de Tombamento: identificagao que e colocado no bern, 

personalizada e com numeragao sequencia!. 
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Termo de Responsabilidade: documento que caracteriza a alterac;ao de 

localizac;ao do bern, em que a unidade recebedora assume total responsabilidade 

sabre o mesmo. 

Termo de Transferencia: documento que caracteriza a alterac;ao de 

localizac;ao do bern, em que a unidade recebedora assume total responsabilidade 

sabre o mesmo. 

Unidade Patrimonial: uma micro unidade da lnstituic;ao que tern carga 

patrimonial propria. 

Carga Patrimonial: conjunto de bens sob responsabilidade de uma unidade 

patrimonial. 

Baixa de Bens: processo pelo qual o bern deixa de existir oficialmente no 

patrimonio da lnstituic;ao. 

Comissao de Baixa: grupo de pessoas nomeadas para efetuar a baixas dos 

bens da instituic;ao. 

Avaliac;ao: valor monetario atribuido a urn bern. 

Comissao de Avaliac;ao: grupo de pessoas nomeadas para avaliar bens da 

I nstituic;ao. 

Alienac;ao: processo pelo qual a lnstituic;ao se desfaz de seus bens, atraves 

de venda, troca ou doac;ao. 

Termo de Comodato: documento formal de emprestimo gratuito de urn bern 

patrimonial, com vigencia previamente estabelecida. 
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2.8. CLASSIFICA<;AO DE BENS 

Varias sao as classificac;oes de bens publicos, algumas sao oferecidas pelos 

autores, outras pela legislac;ao, temos a que divide os bens publicos, segundo a 

natureza em bens m6veis e bens im6veis, a que separa os bens publicos, segundo 

o proprietario, em bens federais, estaduais, municipais, autarquicos, fundacionais 

publicos, mas o de maior utilidade que e indicada pelo artigo 66 do C6digo Civil de 

1916, que os classifica como os de uso comum do povo, os de uso especial e os 

dominicais. 

0 c6digo Civil de Napoleao, de 1804, declarava que certos bens, como rios, 

estradas, etc., era insuscetfveis de propriedade privada. A Pardessus deve-se a 

primeira classificac;ao, para ele, existe de urn lado, o domfnio nacional, suscetfvel 

de apropriac;ao privada e produtor de renda, e de outro, o domfnio publico, 

consagrado, por natureza, ao uso de todos e ao servic;o geral, sendo inalienavel, 

imprescritfvel e insuscetfvel de servidao. 

Proudhon adotou definic;ao semelhante, onde divide os bens em duas 

categorias, adotados ainda hoje no Direito Frances, que sao os bens de domfnio 

publico e os bens de domfnio privado do Estado. Na ltalia distingue-se o domfnio 

publico, que corresponde aos bens de uso comum do povo e os bens patrimoniais 

que se subdividem em bens de patrimonio disponfvel e bens do patrimonio 

indisponfvel. 

No Direito Brasileiro a primeira classificac;ao dos bens publicos, foi feita pelo 

C6digo Civil de 1916. 0 C6digo Civil dotou terminologia propria, peculiar ao Direito 

Brasileiro, nao seguiu o modelo estrangeiro. 

No artigo 99, o C6digo Civil, fazia uma divisao tripartite, distinguindo-se: 
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1- os bens de uso comum, tais como: mares, rios, estradas, ruas e prac;as; 

II - os de uso especial, tais como ediffcios ou terrenos aplicados a servic;o ou 

estabelecimento federal, estadual e municipal; 

Ill - os dominicais, os que constituem o patrimonio da Uniao, dos Estados ou dos 

Municipios, com objetivo de direito pessoal ou real de cada entidade. 

0 C6digo Civil de 2002 manteve a mesma classificac;ao, porem deixando 

clara que se incluem entre OS bens publiCOS OS pertencentes as pessoas jurfdicas 

de direito publico. No termos do art. 99, "sao Bens Publicos ... ". 

2.8.1. Classificac;ao de Bens Publicos 

De acordo com SARCHET ( 2007, P.1) Os bens publicos pode ser analisado 

sob tres aspectos: titularidade, destinac;ao e disponibilidade: 

- Quanta a titularidade podem ser federais, estaduais, distritais ou municipais, 

conforme pertenc;am, a Uniao. aso Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, 

ou as suas respectivas autarquias e fundac;oes de direito publico. 

- Quanta a destinac;ao, considera-se a finalidade com que podem ser utilizados os 

bens publicos, classificados como bens de uso comum do povo, bens de uso 

especial e bens dominicais. 

- Quanta a disponibilidade os bens publicos podem ser classificados com bens 

indisponfvel por natureza, bens patrimoniais indisponfveis e bens patrimoniais 

disponfveis. 



39 

2.8.2. Coisa Publica 

SILVA, (2004, p. 304). Diz que coisa "e a expressao que se deriva do latim 

causa, com o sentido fundamental de origem, principia, para bern indicar tudo que 

existe ou possa existir. Coisa, portanto eo sinonimo de bens". 

De acordo com CAETANO, (1999, p.881). Coisas Publicas "sao as coisas 

submetidas por lei ao domfnio de uma pessoa coletiva de direito publico e 

subtrafdas ao comercio jurfdico privado em razao da sua primacial utilidade 

coletiva". 

0 descaso com a coisa publica e um grande defeito a ser atribufdo a 

autoridades das diferentes esferas administrativas. 0 desrespeito diante daquilo 

que pertence a todo, ja virou crime banalizado. 

Nem sempre coisa e bens podem ser tidos em sentido equivalente, 

porquanto ha bens que nao se entendem como coisas, e ha coisas que nao se 

entendem como bens, ou seja, as coisas apropriadas. 

2.8.3. Principais Especies de Bens Publicos 

As principais especies de bens publicos segundo a Constituigao Federal sao 

as seguintes: 

- Terras Devolutas: sao aquelas que nao estao sendo utilizadas em qualquer 

invalidade publica. Enquadram-se, portanto, entre os bens dominicais.(CF art.20, II) 

- Terrenos da Marinha: Segundo definigao legal, sao as areas que banhadas 

pelas aguas do mar ou dos rios navegaveis, em sua foz, se estendem a distancia 
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de 33 metros para a area terrestre, contados da linha da preamar de 1831.(CF, art. 

20, VII). 

- Terrenos Acrescidos: aqueles que tiverem formado, natural ou 

artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em segmentos aos 

terrenos de marinha. 

- Terrenos Reservados sao os que, banhados pelas correntes navegaveis, 

ora de alcance das mares, se estendem ate a distancia de 15 metros para a parte 

da terra, contados desde a linha media das enchentes ordinarias. 

- Terras Tradicionalmente Ocupadas pelos Indios: Sao as por eles habitadas 

em carater permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindlveis a preservac;ao dos recursos ambientais necessaries a seu bem

estar e as necessarias a sua reproduc;ao flsica e cultural, segundo os usos 

costumes e tradic;oes (CF, art. 231 paragrafo 1°). 

-Plataforma Continental: E a extensao das areas continentais sob o mar ate 

a profundidade de duzentos metros. (CF, art. 20, V) 

- llhas: Sao as elevac;oes de terra acima das aguas e por estas cercadas em 

toda sua extensao. As ilhas podem ser marltimas, fluviais e lacustres (Vicente, 

Paulo). 

- Faixa de Fronteiras: e a area de ate 150 km de largura, que corre 

paralelamente a linha terrestre que separa o Brasil dos palses com que faz divisa, 

sendo considerada indispensavel para a defesa do territ6rio nacional. (CF, art. 20 

paragrafo 2°) 

- Aguas Publicas: Aquelas que formam os mares, os rios e os lagos de 

domlnio publico. Pode ser de uso comum do povo ou dominical (CF, art.20, Ill). 



2.9. GESTAO DE BENS PUBLICOS 

A seguir tratar-se-a dos seguintes temas: Utilizac;ao dos Bens, Bens 

Patrimoniais M6veis, Bens Patrimoniais, Causas de Desperdfcios, Extravios, 

Guarda, Conservac;ao e Manutenc;ao e Obsolescencia. 

2.9.1. Utilizac;ao dos bens 
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Apresenta-se a seguir alguns modos pelos quais os bens publicos podem 

ser utilizados par particulares, ou mesmo por entidades polfticas ou administrativas 

diversas da propriedade do bern. 

Segundo MEIRELLES, os bens publicos ou se destina ao usa comum do 

povo ou ao usa especial. Em qualquer dos casas e o Estado que interfere com 

poder de administrar, disciplinar e policiar a conduta do publico e dos usuarios, a 

fim de assegurar a conservac;ao dos bens e possibilitar sua utilizac;ao. 

Utilizac;ao de uso 

E o ato unilateral, discricionario e precario pela qual a Administrac;ao 

consente na pratica de determinada atividade individual incidente sabre urn bern 

publico. 

Autorizac;ao de usa 

MELLO, (2004, p. 818) "Ato unilateral pelo qual a autoridade administrativa 

faculta o usa do bern publico para utilizac;ao epis6dica de curta durac;ao". 

JUSTEN FILHO, (2006, p.732). Autorizac;ao de usa consiste em "ato 

administrative unilateral e precario, pelo qual a Administrac;ao Publica atribui a urn 
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particular a faculdade de usar transitoriamente urn bern publico, de modo privativo 

e exacerbado". 

Ato administrativo discricionario e precario pelo qual a administragao, 

gratuita ou onerosamente, consente que o administrado se utilize privativamente de 

urn bern publico atendendo, sobretudo a seu proprio interesse. 

Como e ato discricionario, pode ser negado a autorizagao mesmo que o 

administrado preencha OS requisitos legais, como e precario e passfvel de 

revogagao a qualquer tempo. 

Permissao de Uso 

MELLO, (2004, p. 819 ) "Ato administrativo discricionario e precario pelo qual 

a administragao, gratuita ou onerosamente, consente que o administrado se utilize 

privativamente de urn bern publico com vistas a satisfagao de urn interesse 

predominantemente publico". 

Concessao de Uso 

MELLO, (2004, p. 820) "Contrato Administrativo pelo qual a Administragao 

faculta ao particular a utilizagao privativa de bern publico, para que o exerga 

conforme sua destinagao". 

Concessao de direito real de uso 

MELLO, (2004, p. 821) "E o contrato administrativo pelo qual a 

administragao concede, a tftulo gratuito ou oneroso, por prazo certo ou 

indeterminado, ao particular o direito real resoluvel de uso de urn terreno publico ou 

do espago aereo que o recobre, para fins de industrializagao, urbanizagao, 

edificagao, cultivo, entre outras utilizagoes de interesse social". 
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2.9.2. Bens Patrimoniais M6veis 

Sao todos os bens que por sua propria natureza, caracteristicas de durac;ao 

e valor, devem ser controladas fisicamente e incorporados ao patrimonio da 

lnstituic;ao. 

Os bens patrimoniais m6veis estao divididos em: Permanentes e Consumo. 

Os permanentes nao podem ser caracterizados como bern de consumo, nao 

podem ser pec;as de reposic;ao e tern que ter o seu prazo de durac;ao superior a 

dais anos. Sao considerados os m6veis e utensilios, equipamentos, maquinas, 

veiculos, etc. 

2.9.3. Bens Patrimoniais 

Sao todos aqueles destinados a manutenc;ao das atividades da lnstituic;ao. 

Podem ser: M6veis; lm6veis; lntangiveis; e Semoventes. 

2.9.4. Causas dos Desperdicios 

Entende-se por desperdicio o apodrecimento de produtos pereciveis mal 

conservados, mal utilizados, ou transportados de forma inadequada. 0 uso sem 

observac;ao prevista pelo produtor/fornecedor do produto, a requisic;ao em 

quantidade inadequada, que acarreta a inutilizac;ao do bern ou produto em 

decorn3ncia do fim de sua validade. 

0 desperdicio do dinheiro publico ao lado da corrupc;ao forma uma parceria 

muito grave, pais tern sido uma das causas do empobrecimento da populac;ao e da 

angustia do cidadao que nao encontra emprego, tratamento digno de saude e nem 

mesmo escola. 
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Existem hoje em todo pais muitas obras paralisadas, isto significa milhoes 

em investimentos jogados na lata do lixo. E revoltante ver o estado de abandono 

em que se encontra o patrimonio Publico, estradas esburacadas, obras 

inacabadas, entre tanto outros casos de roubo do dinheiro publico e de 

desperdicio. 

Tudo isso motivados pela inconsequencia de nossos administradores que 

fazem tudo em func;ao de interesses pr6prios. 

As causas de desperdicios sao: 

Falta de Controle 

A falta de controle e a responsavel pelo maior numero de desperdicio. 

Para MARTINS (2000, p.111 ). "Urn Estado sem controle navega contra a 

ideia de democracia, porquanto nao ha transferencia para a aferic;ao de sua 

atuac;ao, vigorando a completa submissao de seus governados". 

Durabilidade 

A pouca atenc;ao dispensada a durabilidade de urn bern, faz com que o 

mesmo tenha menos tempo de vida util, devemos sempre agir de modo a prolongar 

a vida util do bern atraves de alguns cuidados. 

Abandono 

A falta de interesse pela coisa publica, os individuos nao entende que os 

bens publicos sao patrimonio co mum, assim nao entendem e deixam de merecer a 

devida atenc;ao e cuidado. 0 bern fica abandonado, sem cuidado, se deteriorando. 

Ambiente de Trabalho. 

As pessoas nao se preocupam com a correta utilizac;ao dos bens a sua 

disposic;ao, e os usam de maneiras inadequadas, causando assim alguns danos ao 

bern. 
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Conhecimento do Bern a Ser Usado. 

Muitas vezes as pessoas que vao fazer uso de determinado bern, nao tern 

conhecimento suficiente para manusea-lo e com isso acaba por danifica-lo, 

diminuindo o rendimento do mesmo. 

Falta de Normas. 

Quando nao se tern organizac;ao adequada, e evidente que havera mal uso 

do bern, e isto pode acarretar danos. S6 funciona adequadamente se tiver 

estabelecimento de normas e metodos de trabalho. 

Diante do exposto, chega-se a conclusao que a falta de controle e 

conservac;ao de urn bern, faz com que o mesmo se deteriore, tornando-se obsoleto. 

E isto acarreta em uma desvalorizac;ao do patrimonio. 

0 combate ao descaso com o bern publico s6 sera resolvido/amenizado com 

uma alta dose de responsabilidade, desprendimento pessoal, real capacidade de 

trabalho, mas isso nao se dara com facilidade. Porque o descaso com o bern 

publico tern sua formac;ao na educac;ao, na formac;ao do carater do cidadao. 

2.9.5. Extravios de Bens M6veis 

Para SILVA, (2004, p.590). Extravio "e formado pelo verba extraviar, e todo 

desvio ou desencaminhamento de coisas, que assim, nao sao conduzidas para o 

destino proprio, ou que se perderam". 

A Administrac;ao Publica constitui patrimonio a ser resguardado par todos os 

membros da sociedade, sob pena da completa submissao de valores rfgidos de 

honestidade e probidade as praticas costumeiras de corrupc;ao, enriquecimento 
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ilfcito e extorsao do patrimonio publico, tudo a gerar desconfianc;a dos 

administrados em face dos administradores. 

2.9.6. Guarda, Conservac;ao e Manutenc;ao de Bens 

A falta de interesse dos gestores de patrimonio em conservar, guardar e 

proteger os bens publicos, vern gerando grandes problemas, com relac;ao a 

conservac;ao dos mesmos. Percebe-se que nao somente os gestores patrimoniais, 

mas tambem todos os usuarios destes bens tern urn grande descaso com relac;ao a 

sua utilizac;ao. 

2.9.7. Obsolecencia de Bens M6veis 

Para SILVA, (2004, p. 974). "Obsolescencia vern do latim obsoletus (velho, 

usado, estragado pelo tempo), na linguagem jurfdica e empregado para exprimir o 

que esta fora de uso, ou que caiu em desuso, e esquecido ou foi desprezado". 

De acordo com o Dicionario de Contabilidade ( 1995, p.335). "Fenomeno 

que sofre urn valor de uso quando a sua capacidade nao corresponde mais ao fim 

a que se destina, seja pelo desgaste, pelo seu aproveitamento inadequado ou pelo 

aparecimento de outros bens instrumentais de maior perfeic;ao que permite urn 

rendimento mais economico". 

Fenomeno patrimonial que atinge as imobilizac;oes tecnicas, tornando-as 

impossibilitadas de uso. Perda do poder de uso economico ou patrimonial de urn 

bern. Reduc;ao da capacidade de utilizac;ao de urn componente patrimonial. 
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As expressoes acima citadas completam bern os conceitos, demonstrando 

em detalhes a natureza do fenomeno. 

Segundo RENZO CORTICELL, Modernamente o conceito de obsolecencia 

dilatou-se e passou a significar "perda de valor funcinaol" ou "perda de utilidade" de 

urn bern, amplaindo-se a tudo, inclusive a estoques de mercadoiras e materias. 

Na atualidade a obsolescencia e urn grave problema, em razao do acelerado 

avan90 tecnol6gico e cientffico que faz superar a utilidade dos bens a curtissimo 

prazo, e com velocidade, a midia eletronica tern alterado as preferencias do 

mercado e colocado muitos bens em estado de obsolecencia. 
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3 . METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Como o objeto deste trabalho e a Gestao de Patrimonio, dentro do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana, apresentaremos urn 

estudo sobre o Controle Fisico e Funcional dos bens patrimoniais m6veis do 

Departamento, visando melhorar o descaso e a falta de interesse em controlar e 

conservar os bens publicos. 

Assim, tentaremos contribuir para a melhoraria ou ate mesmo resolver o 

problema de controle dos bens patrimoniais m6veis. T em-se como proposta a 

apresentac;ao de urn sistema de controle integrado para atender as necessidades 

de uma gestao mais atuante em sua forma de operacionalizac;ao, como elemento 

de grande relevancia para a Administrac;ao Publica na sua area de Patrimonio. 

A fundamentac;ao te6rica e toda baseada em autores com grau relevante de 

conhecimento do assunto, tambem consultas em arquivos e biblioteca do 

Departamento. A fundamentac;ao envolve a sistematizac;ao de informac;oes para 

consolidar o sistema proposto par a Gestao de Patrimonio. 
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4 . ESTUDO DE CASO 

A seguir discorre-se sobre a Estrutura do 6rgao, o Controle Patrimonial 

do Departamento de Estradas de Rodagem, a Classificac;ao Geral dos Bens 

M6veis, as Principais dificuldades apontadas no Controle e as Recomendac;oes e 

Sugestoes de Propostas. 

4.1. ESTRUTURA DO ORGAO 

Aqui verifica-se como esta o funcionamento do Departamento, atraves do 

hist6rico do 6rgao, do Organograma Estrutural e das suas Principais 

competencias, levantando todos os aspectos da Gerencia de Patrimonio na 

realizac;ao das diversas func;oes realizadas por ela. 

4.1.1. Hist6rico do Departamento de Estradas de Rodagem 

0 Departamento de Estradas de Rodagem foi criado em 18 de dezembro de 

1946, atraves do decreta-lei n.0
• 547/46. Em 2000 teve a regulamentac;ao de sua 

estrutura organizacional basica. 

Como entidade autarquica, constitui uma forma descentralizada de ac;ao 

estatal, podendo auto administrar-se mediante dirigentes nomeados pelo proprio 

Estado. 

Sua missao e garantir a movimentac;ao adequada de pessoas e bens no 

sistema viario estadual. Eventualmente atua no apoio aos municfpios em suas 

malhas viarias e nas situac;oes de emergencia em rodovias federais nao 

pedagiadas. 
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As a<;oes do Departamento de Estradas de Rodagem sao desenvolvidas 

atraves de suas vinte unidades administrativas, assim distribufdas: Uma sede 

administrativa em Curitiba, cinco Superintendemcias Regionais com sede em 

Curitiba, Londrina, Maringa, Cascavel e Ponta Grossa e quatorze Escrit6rios 

Regionais em Paranavaf, Campo Mourao, Cruzeiro do Oeste, Sao Mateus do Sui, 

Uniao da Vit6ria, Apucarana, lbipora, Jacarezinho, lbaiti, Irati, Guarapuava, Pirai do 

Sui, Francisco Beltrao e Pato Branco. 

Atribui<;oes: A atribui<;ao do Departamento e executar o programa rodoviario 

de acordo com diretrizes gerais e especfficas que regem a a<;ao governamental e 

programar, executar e controlar todos os servi<;os tecnicos e administrativos 

concernentes a estudos, projetos, obras, conserva<;ao, opera<;ao e administra<;ao 

das estradas e obra de arte rodoviarias compreendidos no Plano Rodoviario 

Estadual, nos pianos complementares e nos programas anuais especiais definidos 

pela Secretaria de Estado dos Transportes. 

A Sede Administrativa em Curitiba tern sua estrutura formada por quatro 

diretorias, a saber: Diretoria Geral, Diretoria de Opera<;oes, Diretoria Tecnica e 

Diretoria Administrativa Financeira. 

A Diretoria Administrativa Financeira e formada por seis Coordenadorias; 

como a Coordenadoria de Recursos Humanos, Coordenadoria de Custo e 

Finan<;as, Coordenadoria de Gerenciamento Or<;amentario, Coordenadoria de 

Licita<;oes, Coordenadoria de Escola de Transito e Coordenadoria Administrativa. 

A Coordenadoria Administrativa e composta por varias Gerencias, entre as 

quais esta a Gerencia de Patrimonio, que e a principal responsavel pelo 

gerenciamento e controle dos bens patrimoniais de todo o Departamento. 
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4.1.3. Principais Competencias 

1) Compete ao Departamento e Estradas de Rodagem, art. 2° do Decreta 

2.458/2000. 

I- executar o programa rodoviario de acordo com as diretrizes gerais e especificas 

que regem a a<;ao governamental, especialmente aquelas consubstanciadas no 

Plano Rodoviario Estadual, aprovado pela Secretaria de Estado dos Transportes; 

II - programar, executar e controlar todos os servi<;os tecnicos e administrativos 

concernentes a estudos, projetos, obras, conserva<;ao, opera<;ao e administra<;ao 

das estradas e obras de arte rodoviarias compreendidas no Plano Rodoviario 

Estadual, pianos complementares e programas anuais especiais definidos pela 

Secretaria de Estado dos Transportes; 

Ill - orientar e executar as atividades de seguran<;a, policiamento e fiscaliza<;ao do 

transito nas rodovias sob sua jurisdi<;ao; 

IV - manter permanente servi<;o de informa<;ao ao publico sabre as condit;oes 

gerais das rodovias; 

V - planejar, executar, outorgar e fiscalizar os servi<;os de transporte comercial 

intermunicipal de passageiros; 

VI - elaborar instru<;oes, normas e a proposi<;ao de regulamentos concernentes aos 

servi<;os de transporte rodoviario e aos terminais afetos ao Estado; 

VII - prestar servi<;os e exercer outras atribui<;oes compativeis com as suas 

finalidades, podendo, para tanto, firmar contratos com institui<;oes privadas e 

celebrar convenios, ajustes ou acordos com entidades de direito publico, 

observados a legisla<;ao pertinente; 
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VIII - Normatizar e autorizar a utilizagao da faixa de dominio das rodovias sob sua 

jurisdigao; 

IX - colaborar na fiscalizagao e arrecadagao das receitas tributarias originarias do 

setor de transporte rodoviario, gerenciando os fundos arrecadados, a titulo de 

receita propria; 

X - planejar e coordenar as atividades do sistema de concessoes e pedagiamento; 

XI- inserir na sua divida ativa os valores devidos ao Departamento. 

2) Compete a Diretoria Adminsitrativo-Financeira. art. 37 do Decreta 2.458/2000. 

I - a prestagao de servigos necessarios ao funcionamento de Departamento 

relativo a administragao de recursos humanos, materiais, patrimonio, 

comunicagoes, transportes, contabilidade, finangas e demais servigos 

ad ministrativos; 

II - a manutengao de sistema integrado de informagoes de natureza contabil e 

financeira; 

Ill a manutengao da integragao funcional com o sistema de administragao e 

financeiro do Estado, atraves dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de 

Estado dos Transportes; 

IV - a coordenagao e a programagao da receita e desembolso a curta e media 

prazo; 

V - a orientagao as Superintendencias Regionais e demais Unidades do 

Departamento, nos assuntos relativos as questoes administrativo-financeiras; 

VI - a instauragao e a homologagao dos processos de licitagao realizados na 

area Administrativo-Financeiro, observada sua esfera de competencia; 
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VII - a aprovactao dos projetos e das respectivas alteract6es para a instalactao 

ffsica de unidades do Departamento; 

VIII- a proposictao e a promoctao, de acordo com as normas vigentes, de 

alienactao de bens m6veis e materiais permanentes; 

IX - a orientactao e proposictao de normas relativas a operactao, controle, guarda 

e manutenctao de veiculos e equipamentos do Departamento; 

X - a execuctao da politica de recursos humanos; 

XI - a instauractao de processos de sindicancia administrativa, observada a sua 

esfera de competencia; 

XII- a autorizactao para realizar despesas com compras, servictos e obras, 

observadas a sua esfera de competencia; 

XIII- a administractao e o gerenciamento da documentactao tecnica e 

administrativa do Departamento; 

XIV - a manutenctao atualizada dos sistemas gerenciais, interagindo com as 

demais unidades do Departamento; 

XV - a coordenactao, o gerenciamento e o controle dos recursos de informatica, 

no ambito do Departamento; 

XVI - o apoio administrative as Comissoes de Licitact6es; 

XVII - o desempenho de outras atividades correlatas. 

3) Compete a Coordenadoria Administrativa, artigo 39 do Decreto 2.458/2000. 

1- o apoio administrative aos procedimentos concernentes a execuctao dos 

processos licitat6rios realizados na sede; 
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II - a administra9ao do patrimonio, materiais e servi9os administrativos, no 

ambito do Departamento; 

Ill- a manuten9ao da integra9ao funcional com o sistema de Administra9ao 

Geral do Estado, atraves do Grupo Administrative Setorial da Secretaria de Estado 

dos Transportes; 

V- a administra9ao, a divulga9ao e a preserva9ao do Patrimonio Hist6rico do 

Departamento; 

V - o gerenciamento, a fiscaliza9ao e o acompanhamento dos projetos e obras 

de constru9ao civil do Departamento; 

VI - o gerenciamento, a conserva9ao e o controle dos bens m6veis e im6veis, no 

ambito do Departamento; 

VII- a orienta9ao as Superintendencias Regionais e demais Unidades do 

Departamento, nos assuntos relatives as questoes administrativas; 

VIII - a gestao e a guarda de bens inservfveis, e a proposi9ao peri6dica de 

aliena96es; 

IX - a aquisi9ao de materiais, de acordo com as normas legais vigentes, bern 

como sua guarda e distribui9ao; 

X - o gerenciamento e o controle das atividades pertinentes a obten9ao de 

registros, renova9ao, altera9ao, licenciamento, pagamento de taxas e baixas ffsicas 

dos vefculos automotores; 

XI - a presta9ao anual de contas das incorpora96es e desincorpora96es dos 

bens patrimoniais; 

XII - a proposi9ao de normas administrativas a serem seguidas por todas as 

unidades do Departamento; 
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XIII- a administra<;ao e o gerenciamento da documenta<;ao tecnica e 

administrativa do Departamento; 

XIV - o gerenciamento do inventario anual do estoque de materiais no ambito do 

Departamento; 

XV - o gerenciamento dos contratos dentro de sua area de competencia; 

XVI - a manuten<;ao do inter-relacionamento com a Coordenadoria de 

Administra<;ao de Servi<;os da Secretaria de Estado da Administra<;ao, no 

fornecimento e obten<;ao de informa<;oes sobre a idoneidade e desempenho dos 

candidatos visando a habilita<;ao dos mesmos para contrata<;ao junto ao Estado; 

XVII- a orienta<;ao das atividades de manuten<;ao de equipamentos, executadas 

nas Superintendencias Regionais; 

XVIII - o gerenciamento e a orienta<;ao para o planejamento e o controls da 

manuten<;ao dos equipamentos do Departamento; 

XIX - a orienta<;ao tecnica na aquisi<;ao e recebimento de materiais, equipamentos 

rodoviarios, pe<;as e ferramentas, bern como sua desmobiliza<;ao; 

XX - a manuten<;ao atualizada dos sistemas gerenciais, interagindo com as 

demais Unidades do Departamento; 

XXI - o desempenho de outras atividades correlatas. 

4) Compete a Gerencia de Patrim6nio:: 

E de competencia da Gerencia de Patrim6nio/Coordenadoria Administrativa 

- GP/CA, o gerenciamento, a conserva<;ao e o controls de todos os bens m6veis e 

im6veis, a gestao e a guarda de os bens inservfveis, a presta<;ao anual de contas 

de incorpora<;ao e desincorpora<;ao do Departamento. 
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Art. 67- Decreta n.0 16.708 de 22 de dezembro de 1964. 

A Gerencia Patrimonial compete: 

a) manter cadastro de todos os bens patrimoniais do Departamento, 

emitindo mensalmente o Demonstrativo de Movimento Patrimonial; 

b) registrar as alteragoes patrimoniais, providenciando men sal mente boletins 

de carga e descarga; 

c) elaborar e propor normas, instrugoes ou ordens de servigo, visando a 

racionalizagao das atribuigoes que lhe sao peculiares; 

d) confeccionar fichas de material permanente e bens m6veis, 

encaminhando-os a Secretaria da Fazenda, para fins de registro e anotagoes no 

Patrimonio Geral do Estado; 

e) pro mover o exame de faturas de compra, e de comprovagoes de 

despesas feitas com adiantamentos internos ou suprimento, visando a constatagao 

e consequente registro do material permanente adquirido; 

f) classificar e codificar o material permanente; 

g) promover a carga e descarga do material permanente atraves termos 

pr6prios e boletim diario; 

h) confeccionar as matrizes referentes a movimentagao dos bens 

patrimoniais em geral, pertencentes ao Departamento. 
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4.2. CONTROLE PATRIMONIAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM 

4.2.1. Estrutura do 6rgao - Funcionamento 

lncorporagao Patrimonial: 

A Gerencia de Patrimonio, ao receber o material adquirido pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem via empenho, acompanhado da nota fiscal 

de compra, verifica as condigoes fisicas do bern a ser incorporado, posteriormente 

cadastrando o bern no sistema de controle patrimonial (AAB), lncorporagao 

Patrimonial. Essa etapa consiste na formalizagao da inclusao fisica do bern no 

acervo do Departamento de Estradas de Rodagem, realizado atraves da atribuigao 

de urn numero de patrimonio, da marcagao fisica com plaqueta de identificagao, e 

do cadastramento de dados. A incorporagao atribui uma conta patrimonial do Plano 

de Contas da Administragao Publica Estadual a cada material de acordo com a 

finalidade para a qual foi adquirido. 0 valor do bern a ser registrado e o valor 

constante do respectivo documento de incorporagao. A incorporagao identifica 

cada material permanente com urn numero unico de registro patrimonial, 

denominado numero de patrimonio. 0 material permanente cuja identificagao seja 

impossivel ou inconveniente em face as suas caracteristicas fisicas sera 

incorporado sem a fixagao da plaqueta, devendo essa ser afixada em controle a 

parte. Como par exemplo, celulares, ferramentas, dentre outros. E a identificagao 

de cada material permanente com urn numero unico de registro patrimonial, 

denominado numero de patrimonio, numero de tombamento ou registro geral de 

patrimonio. Os bens patrimoniais recebidos sofrerao marcagao fisica antes de 

serem distribufdos aos 6rgaos. Conforme informagao constante do Anexo I e II. 
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Plaquetas de ldentificac;ao 

As Plaquetas de ldentificac;ao Auto Adesiva sao afixadas individualmente 

aos respectivos m6veis, utensilios e equipamentos, nelas estao gravados o numero 

de identificac;ao, que e sequencia!, contendo o nome eo logotipo do Departamento. 

Existe normatizac;ao de procedimentos de identificac;ao dos bens para evitar falhas 

posteriores no processo de controle e inventario. 

constante do Anexo I. 

Conforme informac;ao 

Como fatos geradores para incorporac;ao patrimonial, ou seja, inclusao de urn 

bern no acervo patrimonial do Orgao pode citar: 

Doac;ao 

Doac;ao e o contrato pelo qual uma pessoa (doador), por liberalidade 

transfere urn bern do seu patrimonio para ode outra (donatario), que o aceita. Em 

outras palavras e a transferemcia gratuita do direito de propriedade do doador. 

Neste caso o Departamento de Estradas de Rodagem pode receber doac;ao de 

terceiros, sendo que o Diretor Geral aceita o bern doado ao Orgao, que 

posteriormente encaminha ao setor de patrimonio para a incorporac;ao patrimonial, 

e tambem recebera urn numero de identificac;ao, atraves de plaqueta auto adesiva. 

Conforme informac;ao constante do Anexo Ill. 

Termo de Transferemcia 

Transferencia e a modalidade de movimentac;ao de bens, com troca de 

responsabilidade, seja de domfnio ou de posse, de uma unidade organizacional 

para outra. Neste caso o Departamento de Estradas de Rodagem recebe materiais 

em transferencia de outras Secretarias ou Departamentos, e faz a incorporac;ao no 

seu patrimonio o qual tambem recebera urn numero de identificac;ao, atraves de 

plaqueta auto adesiva. Conforme informac;ao constante do Anexo- IV. 
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Termo de Cooperagao Tecnica 

Cooperagao tecnica: Essa modalidade de incorporagao patrimonial foi 

implantada a partir do ano de 1990, quando o Governo do Estado do Parana, 

delegou alguns trechos de rodovias para que fossem exploradas por particulares, 

ou seja por concessao, com cobranga de pedagio. Reza o contrato entre 

Departamento de Estradas de Rodagem e Concessionarias que esses trechos que 

sao fiscalizados pela Policia Rodoviaria Estadual, as concessionarias terao que 

num prazo de a cada 5 anos equipar esse policiamento com veiculos e 

equipamentos para fiscalizagao (radares, equipamentos para atender acidentes, 

etc.), dos trechos concessionados. As concessionarias adquirem os bens atraves 

de notas fiscais em nome do Departamento de Estradas de Rodagem/PR, notas 

essas que sao encaminhadas ao setor de patrimonio que em uma conta espedfica 

que foi criada para esse fim exclusivo, incorpora por cooperagao tecnica, os itens 

adquiridos e entregues ao policiamento rodoviario. Conforme informagao constante 

do Anexo - Ill. 

Locagao 

Locagao e a incorporagao temporaria, para fins de inclusao no cadastro de 

Patrimonio do Departamento de Estradas de Rodagem, dos bens pertencentes a 

terceiros que estejam alugados ou arrendados ao 6rgao, que ficarao em condigao 

especial ate que haja a devolugao dos mesmos ao termino do contrato. Os bens 

locados ao Departamento de Estradas de Rodagem serao objeto de rigorosa 

vistoria, levada a efeito quando do seu recebimento e antes da devolugao, com vista 

a apuragao de seu estado de conservagao e de eventuais danos ocorridos no 

decorrer do periodo da locagao. 
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Comodato 

Comodato e urn contrato unilateral, gratuito, pelo qual alguem (comodante) 

entrega a outrem ( comodatario) coisa infungivel, para ser usada temporariamente 

depois restituida. Uma vez que a coisa e infungivel, gera para o comodatario a 

obrigac;ao de restituir nas mesmas condic;oes que recebeu. Difere-se assim do 

mutuo, que e emprestimo de coisa fungivel, consumivel (como dinheiro), onde a 

restituic;ao e de coisa do mesmo genero. 0 comodante guarda a propriedade da 

coisa e o comodatario adquire a posse, podendo valer-se dos interditos 

possess6rios. 0 comodante geralmente e o proprietario ou o usufrutuario. Pode 

ainda ser o locatario, desde que autorizado pelo locador. E contrato nao solene, 

podendo assim ser oral, mesmo quando envolver bens im6veis. Contudo a forma 

escrita e recomendavel. E contrato unilateral, porque somente o comodatario 

assume obrigac;oes. A gratuidade e o que distingue o comodato da locac;ao. 

Leasing 

Leasing ou arrendamento mercantil e uma operac;ao em que o arrendatario 

pode fazer uso de urn bern sem necessariamente te-lo comprado. 0 bern, neste 

caso, deve ser entendido em seu sentido mais amplo: im6veis, autom6veis, 

maquinas, equipamentos, enfim, qualquer produto cuja utilizac;ao seja capaz de 

gerar rend as e seja para uso proprio do arrendatario ( cliente ). Ao final do contrato o 

arrendatario tern a opc;ao de: 

Devolver o equipamento - o cliente tern o direito de nao exercer a opc;ao de 

compra, e pode simplesmente devolver o equipamento a arrendadora (proprietaria). 

Comprar o equipamento - 0 arrendatario pode adquirir o bern pelo valor fixado em 

contrato ou pelo valor de mercado da aquisic;ao. Neste caso, as prestac;oes pagas 

durante a vigencia do contrato sao amortizadas do valor total destes bens. 
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Renovar o contrato - o cliente pode prorrogar o contrato e negociar urn novo fluxo de 

pagamento. 

Movimentagao de Bens 

A movimentagao de bens patrimoniais e urn conjunto de procedimentos relativos a 

distribuigao, remanejamento, safda provis6ria, emprestimo e arrendamento a que os 

mesmos estao sujeitos, no perfodo decorrido entre sua incorporagao e 

desincorporagao. A movimentagao de qualquer bern m6vel, tern como pre-requisito o 

preenchimento do termo de responsabilidade, sendo a distribuigao o ato de entrega 

dos bens recem incorporados aos responsaveis pela carga patrimonial no ambito de 

cada Unidade Administrativa. Remanejamento e a operagao de movimentagao de 

bens entre chefias de uma Unidade Administrativa, com consequente alteragao da 

carga patrimonial do referido bern. Safda provis6ria e a movimentagao de bens 

patrimoniais da instalagao ou dependencia onde estao localizados, por necessidade 

de conserto, manutengao ou da sua utilizagao temporaria por outro setor 

administrativo, devidamente autorizado. Qualquer que seja o motivo da safda 

provis6ria devera ser autorizada pela Unidade Administrativa onde o bern esta 

alocado. Emprestimo: os bens patrimoniais pertencentes ao Estado (Administragao 

direta e indireta) nao poderao ser emprestados a terceiros. Arrendamento a terceiros 

de bens pertencentes ao Estado e a operagao de remanejamento, por 

arrendamento, de bens entre Unidades Administrativas estaduais e terceiros, por urn 

perfodo determinado de tempo, com o envolvimento de transagao financeira. 

Constatada a viabilidade de arrendar-se urn bern pertencente ao Estado, a Unidade 

Administrativa solicitara a Coordenadoria do Patrim6nio do Estado a analise e 

viabilidade do evento e se for o caso, autoriza nos termos da lei. Todo e qualquer 

bern pertencente ao Estado, alem de obedecer aos aspectos legais, s6 podera ser 
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arrendado mediante contrato e, se foro caso, processo licitat6rio. Findo o periodo de 

arrendamento, o arrendatario devera providenciar a restituic;ao do referido bern nas 

mesmas condic;oes fisicas em que foram entregues no inicio do contrato, e a 

Unidade Administrativa responsavel pela operac;ao devera proceder a vistoria no 

recebimento desse bern. Conforme informac;ao constante do Anexo - VIII. 

T ermo de Cessao 

Cessao e a transferencia (gratuita ou onerosa) de posse de urn bern publico 

de uma entidade ou 6rgao para outro, a fim de que o concessionario o utilize nas 

condic;oes estabelecidas no respective termo, por tempo certo ou indeterminado. E 

fato de colaborac;ao entre repartic;oes publicas em que tern bens desnecessarios aos 

seus servic;os cede o uso a outra que o esta precisando. Conforme informac;ao 

constante do Anexo- V. 

Na questao do controle, a verificac;ao sistematica do local onde esta situado o 

bern, assim como da Unidade Administrativa que o detem, com vista a determinac;ao 

fidedigna das informac;oes existentes no cadastro sabre essa localizac;ao. A 

divergencia constatada entre a localizac;ao real dos bens e a que constar no relat6rio 

de cadastro, deve ser imediatamente corrigida pela Unidade responsavel. 

Tambem o controle do estado de conservac;ao, que e o acompanhamento 

sistematico do estado de conservac;ao dos bens patrimoniais, objetivando manter 

sua integridade fisica, observando-se a protec;ao do bern contra agentes da 

natureza. A manutenc;ao dos bens patrimoniais podera ser realizada com pessoal 

proprio das Unidades Administrativas onde o bern esta alocado ou por empresa 

contratada para esse fim. A verificac;ao do estado fisico dos bens sera realizada 

mediante inventarios locais peri6dicos, ou no decorrer do inventario anual, podendo 

ser identificadas as seguintes condic;oes de conservac;oes: 
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Novo - Refere-se ao bern comprado e que se encontra com menos de urn 

anode uso; 

Born - E o bern que embora com mais de urn ano de adquirido esteja em 

plena atividade, sendo utilizado de acordo com as suas especificagoes tecnicas e 

capacidade operacional. 

Recuperavel - E o bern que esta avariado, sendo viavel economicamente a 

sua recuperagao, ou seja, o valor de sua recuperagao nao ultrapassa 50% de seu 

valor de mercado. 

lnservivel - E aquele bern que esta avariado, nao sendo recomendado, sob o 

ponto de vista economico, a sua recuperagao. 

Nos casos em que a vistoria constatar qualquer mudanga na situagao atual do 

bern, em relagao a que esta registrada, a Unidade Administrativa pode alterar a 

informagao contida no mesmo, informando a nova situagao do estado de 

conservagao. 

0 controle de utilizagao e a identificagao e a analise pela Unidade 

Administrativa, das condigoes de utilizagao dos bens patrimoniais, observando o 

seguinte: 

- Conhecimento das condigoes de utilizagao do bern, em fungao das 

atividades desenvolvidas pela Unidade Administrativa. 

- Cumprimento das normas tecnicas do fabricante, no que se refere a 

capacidade operacional e manuseio. 

- Compatibilidade entre a finalidade e caracteristicas do bern, com a natureza 

dos servigos a ele atribuidos. 
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A analise das condic;oes de utilizac;ao dos bens patrirnoniais sera feita atraves 

de verificac;oes locais, realizadas por iniciativa das Unidades Administrativas 

responsaveis pela carga patrimonial, atraves da sua Gerencia Setorial de 

Patrimonio, que quando constatar discrepancia nas condic;oes de utilizac;ao de urn 

bern tornara a medida corretiva cabivel. 

0 controle de garantia e manutenc;ao e o acompanhamento do vencimento 

dos prazos de garantia e dos contratos de manutenc;ao. Os contratos deverao ser 

controlados pela Unidade Administrativa, observando rigorosamente o seu prazo de 

vencimento, bern como a data de expirac;ao da garantia. Nenhum bern deve ser 

reparado, restaurado ou revisado sem autorizac;ao da Unidade Adrninistrativa. 

E o controle de seguro e o acompanhamento dos prazos de vencimento dos 

contratos de apolices de seguro e que sao controlados pela Gerencia de Patrimonio 

na capital, e pelas Superintendencias Regionais no interior do Estado. 

lnventario. 

E o procedimento administrativo que se constitui no levantamento fisico e 

financeiro de todos os bens moveis, nos locais determinados, tendo como finalidade 

a perfeita compatibilizac;ao entre o registrado e o existente, bern como sua utilizac;ao 

e o seu estado de conservac;ao. Verifica-se nesse evento a integridade, a correta 

afixac;ao da plaqueta de identificac;ao e se o bern esta ocioso ou se apresenta 

qualquer avaria que o inutilize, o que enseja seu recolhimento ao deposito do 

patrimonio. Os diversos tipos de inventarios sao realizados pelas Unidades 

Administrativas, por iniciativa propria ou pedido a Coordenadoria Administrativa que 

encaminha a solicitac;ao a Gerencia de Patrimonio para agendar a realizac;ao do 

inventario. 0 inventario deve ser realizado nos seguintes locais: Em uma ou mais 

Superintendencias Regionais ou nos Escritorios Regionais; 
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No deposito de materiais inserviveis, ate que se fac;a sua descarga definitiva; 

Os tipos de inventario sao: 

a) - De verificac;ao: realizado a qualquer tempo, com o objetivo de verificar qualquer 

bern ou conjunto de bens; 

b) - De transferencia; realizado quando da mudanc;a de urn titular detentor de carga 

patrimonial; 

c) - e criac;ao: realizado quando da criac;ao de uma func;ao de confianc;a, de uma 

Unidade Administrativa, Gerencia ou de urn novo enderec;o individual do 

Departamento de Estradas de Rodagem; 

d) - De extinc;ao: realizado quando da extinc;ao ou transformac;ao de uma titularidade 

detentora de carga patrimonial, de uma Unidade Administrativa ou de enderec;o 

individual do Departamento de Estradas de Rodagem. 

e) - Anual: realizado para comprovar a exatidao dos registros de controle patrimonial 

de todo patrimonio do Departamento de Estradas de Rodagem, demonstrando o 

acervo de cada Detentor da Unidade Administrativa, o valor total do ana anterior e as 

variac;oes patrimoniais ocorridas no exercfcio, elaborado de acordo com o Plano de 

Contas. 

Durante a realizac;ao de qualquer tipo de inventario fica vedada toda e qualquer 

movimentac;ao ffsica de bens nos enderec;os individuais abrangidos pelos trabalhos, 

exceto mediante autorizac;ao especffica do respectivo Diretor Geral. 

Comissao de inventario 

As comissoes para inventario sao constitufdas por membros da Gerencia de 

Patrimonio. Dentre os membros, urn servidor sera designado Presidente da 

Comissao, preferencialmente com experiencia na area de Administrac;ao de 

Material e Patrimonio, neste caso o Gerente de Patrimonio assume essa func;ao. 
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No desempenho de suas func;oes a Comissao de lnventario e competente para: 

a) - Cientificar dirigente de Unidade Administrativa sobre todos os enderec;os 

individuais envolvidos, com antecedencia minima de 72 horas, da data marcada 

para o inicio dos trabalhos, a fim de viabilizar o acesso aos locais em inventario; 

b) - Solicitar ao detentor de carga patrimonial elementos de controle interno e 

outros documentos necessarios aos levantamentos; 

c) - Requisitar servidores, maquinas, equipamentos, transporte, materiais e tudo 

mais que for necessaria ao cumprimento das tarefas da comissao; 

d) - ldentificar a situac;ao patrimonial e o estado de conservac;ao dos bens 

inventariados, discriminando em relat6rio, os suscetfveis de desfazimento, para 

ciencia da Unidade Administrativa; 

e) - Propor a chefia da Unidade Administrativa a apurac;ao de irregularidades 

constatadas; 

f) - Relacionar e identificar com numerac;ao propria, os bens que se encontram 

sem o numero de patrimonio ou sem o devido registro patrimonial para as 

providencias cabiveis; 

g) - solicitar o livre acesso em qualquer recinto, para efetuar levantamento e 

vistoria de bens. 

h) Bern como apresentar Termo de Responsabilidade com a carga patrimonial da 

Unidade Administrativa, devidamente assinada pelo responsavel pela guarda dos 

bens. 

A comissao de inventario de cada Unidade Administrativa deve apresentar 

ao Gerente de Patrimonio urn relat6rio do lnventario Anual, composto como 

determinado na resoluc;ao de sua criac;ao, circunstanciando todas as 

irregularidades e demais aspectos observados nos trabalhos. Tambem devem 
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constar as informac;oes anaHticas de bens levantados por detentor de carga e 

resumo do fechamento contabil do exercfcio (valores). Toda documentac;ao de 

quaisquer inventarios deve ser arquivada pela Unidade Administrativa para fins de 

controle e auditoria. Conforme informac;ao constants do Anexo- VIII. 

Desincorporac;ao Patrimonial 

E a operac;ao de baixa de urn bern pertencente ao acervo patrimonial do 

Departamento de Estradas de Rodagem, e consequents retirada do seu valor do 

ativo imobilizado. Considera-se baixa patrimonial, a retirada do bern da carga 

patrimonial da Unidade Administrativa mediante registro da transferencia deste, 

para o controle de bens baixados. Conforme informac;ao constants do Anexo- VII. 

0 numero de patrimonio de urn bern baixado nao sera aproveitado para 

qualquer outro bern. 

Sao Formas de Desincorporac;ao: 

I - Alienac;ao e a transferencia de propriedade remunerada ou gratuita, sob a 

forma de venda, permuta, doac;ao, dac;ao em pagamento, legitimac;ao de posse ou 

concessao de domfnio. As modalidades de alienac;ao publica dependem de lei 

autorizat6ria, de licitac;ao e de avaliac;ao. A avaliac;ao previa sera feita 

considerando-se o prec;o de mercado ou, na impossibilidade de obte-lo pelo valor 

hist6rico corrigido ou valor atribufdo por avaliador competente. lsso normalmente 

nao acontece, o Departamento de Estradas de Rodagem nao adota essa pratica e 

acaba-se optando por doar para entidade com fins sociais - PROVOPAR, 

conforme decreta autorizat6rio. 
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II - Permuta e a desincorporac;ao de urn bern patrimonial pertencente ao 

Departamento de Estradas de Rodagem que foi objeto de troca por outro bern 

patrimonial pertencente a terceiros. 

Ill - Perda total consists na formalizac;ao, para fins contabeis, da 

desincorporac;ao de bens que ja nao existem fisicamente por terem sido objeto dos 

eventos a seguir, ou que os mesmos, existindo fisicamente, estao em elevado 

estado de inservibilidade. 

Sao os motivos para baixa patrimonial por perda total: 

Roubo, furta ou qualquer outro tipo de desaparecimento; Acidente de 

qualquer natureza; Sinistro de qualquer natureza; Demolic;ao ou destruic;ao 

provocada por iniciativa do Departamento de Estradas de Rodagem, ou de 

empresas do sistema Estadual, quando conveniencias tecnicas ou administrativas 

assim o exigirem. Quando submetidos a leilao por mais de duas vezes e nao 

houver arrematante, devido seu estado de inservibilidade. 

As ocorrencias, em quaisquer dos fatos supra, excetuando-se as duas 

ultimas hip6teses ensejarao por parte da Unidade Administrativa onde o bern esta 

localizado, o seguinte: 

- lnstaurac;ao de Sindicancia para averiguac;ao das causas do evento e 

apurac;ao de responsabilidades, e quando for o caso instaurac;ao de lnquerito 

Administrative. No caso de baixa em virtude de sinistro, acidente, extravio, furta ou 

roubo esta s6 podera ser autorizada pelo Diretor Geral do Departamento de 

Estradas de Rodagem, ap6s conclusao final do processo de Sindicancia ou 

lnquerito que, obrigatoriamente, deve ser instaurado para a averiguac;ao das causa 

e apurac;ao das responsabilidades. 
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Transferemcia e a desincorporac;ao de urn bern que tenha sido transferido de 

uma Unidade Administrativa para outra do mesmo sistema, em carater definitivo. 

4.3. CLASSIFICA<";AO GERAL DOS BENS MOVEIS 

Apresenta-se a Classificac;ao dos Bens M6veis por Categoria e as Objetivos 

do controle para a vida util 

4.3.1. Classificac;ao por Categoria 

Os bens patrimoniais m6veis do Departamento de Estradas de Rodagem 

sao classificados segundo a categoria pelos c6digos, dispostos para o sistema de 

controle patrimonial, na seguinte estruturac;ao: 

C6digo 01 - aparelho, equipamentos e maquinas para uso em escrit6rio. 

C6digo 02 - aparelhos, equipamentos, maquinas para uso em engenharia, oficinas e 

produc;ao industrial. 

C6digo 04 - velculos de transportes e servic;os. 

C6digo 06 - mobiliarios em geral. 

C6digo 08 - aparelhos, equipamentos, e maquinas para comunicac;ao, cine, foto e 

som. 

C6digo 10 - aparelhos, equipamentos e maquinas para servic;os de policiamento e 

protec;ao. 

C6digo 12 - aparelhos, equipamentos e maquinas para cozinha e limpeza. 

C6digo 13 - aparelhos, equipamentos e maquinas medicos hospitalares, 

odontol6gico, laborat6rio e fisioterapico. 



C6digo 14 - aparelhos, equipamentos de informatica e software. 

C6digo 20 - bens a classificar. 

4.3.2. Objetivos do controle para a vida util 

Sera necessaria desenvolver algumas atividades, tais como: 

71 

Dados de aquisic;ao utilizada pelo setor de compras; dados de entrada da 

nota fiscal; conferencia e inserc;ao dos dados tecnicos dos equipamentos; relac;ao 

de manutenc;oes realizadas em m6veis e equipamentos; hist6rico de 

movimentac;ao dos bens, registros de transferencias efetuadas; hist6rico e controle 

de emprestimos a funcionarios da instituic;ao; baixa patrimonial com registro do 

processo e do motivo que a ocasionou. 

4.4. PRINCIPAlS DIFICULDADES APONTADAS NO CONTROLE 

As principais dificuldades sao: A implantac;ao de mudanc;a sofre resistencia 

de alguns funcionarios; A inexistencia de fichas patrimoniais de alguns bens, 

dificulta a inserc;ao dos dados no sistema, pois nao possuem dados de aquisic;ao, 

descric;ao completa do bern e sua localizac;ao. Tendo as vezes s6 o local da 

entrega registrado em livros patrimoniais. A falta de conscientizac;ao quanta a real 

importancia de urn controle patrimonial mais eficaz e uma dificuldade, pois alguns 

servidores demoram superar as mudanc;as, s6 aceitando depois de constatar os 

beneficios de tal mudanc;a. 

0 projeto de reestruturac;ao da area de patrimonio deve ser elaborado para 

gerenciar informac;oes sabre todos os bens patrimoniais do Departamento de 
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Estradas de Rodagem de uma forma mais eficaz, visando transformar as rotinas de 

carater operacional em atividades informatizadas, trazendo urn controle total de 

localizagao e da vida util do bern. 

4.5. RECOMENDAC(OES E SUGESTOES DE PROPOSTAS 

Embora a responsabilidades pela conservagao dos bens patrimoniais do 

6rgao, seja dever de todos os seus funcionarios, servidores, empregados ou 

colaboradores, existem algumas observagoes a serem feitas nesse sentido. A 

conservagao e obtida atraves do uso adequado dos bens e dos cuidados de 

manutengao preventiva e corretiva. Qualquer dos dois tipos de manutengao e de 

responsabilidade da area de servigos gerais do 6rgao, sendo que atualmente, com 

a grande proliferagao de equipamentos de informatica nas empresas, estes 

servigos estao geralmente com a area especffica, ou com terceiros contratados e 

supervisionados por ela. Cabe ao responsavel pelos bens de sua area solicitar 

sempre que necessaria a manutengao preventiva ou corretiva junto a area de 

servigos gerais e informatica. 

Em face da utilizagao das novas tecnologias de informagao pelos entes 

publicos tern requerido urn crescenta volume de recursos materiais de natureza 

patrimonial, face as demandas por equipamentos. lsto gera uma dispersao, e tern 

colocado muitos desafios para os gestores patrimoniais, pois se verifica uma 

grande insuficiencia dos sistemas de controle patrimonial dessas novas aquisigoes. 

A gestao do patrimonio publico nao pode mais envolver-se apenas na 

questao contabil de seu valor. Torna-se imprescindfvel seu aprofundamento na 
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gestao ffsica, dada a grande diversidade de localizac;ao, necessidades especificas 

para seu uso produtivo, destacando-se assim aspectos de controle ffsico e 

funcional, para avaliar questoes como o desempenho e a retroalimentac;ao. 

A formac;ao de uma mentalidade sabre a coisa publica, deve-se comec;ar por 

campanhas educacionais sistematicas, principalmente nas escolas. 0 respeito pela 

coisa publica, sao deveres do cidadao, o que deve ser exaltado. 

Diante do exposto chega-se a conclusao que a falta de controle e 

conservac;ao de urn bern, faz com que o mesmo deteriore, tornando-se obsoleto. E 

isto acarreta em uma desvalorizac;ao do patrimonio. 

0 combate ao descaso com o bern publico s6 sera resolvido/amenizado com 

uma alta dose de responsabilidade, desprendimento pessoal, real capacidade de 

trabalho, mas isso nao se dara com facilidade. Porque o descaso com o bern 

publico tern sua formac;ao na educac;ao, no formac;ao do carater do cidadao. 

Administrar os bens patrimoniais dos 6rgaos publicos pode ser urn trabalho 

bastante complexo. A diversidade de itens, a variac;ao de valores, os emprestimos 

e as demais movimentac;oes, dificulta o controle ffsico. 

Independents da origem do sistema informatizado (adquirido de terceiros ou 

desenvolvido no proprio 6rgao ), este geralmente ira proporcionar uma significativa 

racionalizac;ao dos servic;os, uma acentuada desburocratizac;ao e mais seguranc;a 

em termos de controle. Paralelamente a leitura magnetica de cada item existente 

nos diversos setores do 6rgao, ira facilitar as consultas e a operacionalidade de 

cada atividade patrimonial. 

A reestruturac;ao da Gestao Patrimonial tera como base a alterac;ao as 

rotinas operacionais, passando ao urn forte gerenciamento de informac;oes. 
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4.5.1 Para o 6rgao 

Como proposta para o Departamento de Estradas de Rodagem pretende-se 

dar continuidade ao urn sistema piloto , ja implantado parcialmente, como urn 

sistema integrado de controle patrimonial, que alem ao acesso a todas as 

informagoes do bern, possa se ter fotos desse mesmo bern para que tanto a 

Gerencia de Patrim6nio como as demais Gerencias do interior do Estado, possam 

visualizar a situagao do mesmo. A ideia principal e que a cada dois ou quatro anos 

(inventario) esse sistema seja alimentado com fotos atualizadas, para que nao se 

distancie da realidade da condigao ffsica do bern. Esse trabalho de atualizagao 

deve ser em conjunto com os encarregados de patrim6nio, que alimentariam o 

sistema com a substituigao das fotos no prazo previsto. Conforme informagao 

constante do Anexo - VII. 

A outra sugestao de proposta que seria implementada no Departamento 

refere-se a aplicagao de c6digo de barras para efetivar o controle patrimonial 

dentro do Departamento de Estradas de Rodagem. 

Sera criado a titulo de exemplificagao urn c6digo fictfcio para urn bern 

patrimonial de uma unidade administrativa do Departamento de Estradas de 

Rodagem. 

Exemplo de c6digos de barras, segundo SANTOS (2002, p. 126) 

C6digo 90 - C6digo do DER dentro de urn sistema de 6rgaos de ambito estadual. 

C6digo 02 - Unidade Administrativa onde se encontra o bern (Diretoria , 

Coordenadoria, SR ou ER) 

C6digo 17- Setor detentor do bern ( n.0 da sala) 

C6digo 0604500- Classe e Subclasse do bern 
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C6digo 053332 - Numero de patrimonio do bern 

Os caracteres numericos serao convertidos em barras dentro dos padr6es de 

tamanho, largura, espac;o, cores, e as etiquetas serao confeccionadas em 

impressoras, ficando caracterizada a simbolizac;ao (c6digo de barras) e a 

identificac;ao humano leglvel (alfanumerico ), tomando aproximadamente a forma 

acima. As etiquetas terao dimensoes definidas para a impressao do c6digo 

de barras e adesivos para a sua fixac;ao. 

A finalidade do c6digo de barras, bastante difundido atualmente e fazer com 

que o dado que o computador precisa para executar determinada tarefa seja 

alimentado sem a necessidade de digitac;ao por parte de um operador. 

Atraves de um processo eletro6ptico as barras que compoem o c6digo sao 

transformadas em c6digos binarios("1" e "0"), que serao interpretados pelo Scanner 

(leitor 6ptico) que converte as informac;oes alfanumericas do c6digo de barras. 

As vantagens da utilizac;ao do c6digo de barras estao relacionadas com a 

sua aplicac;ao e as facilidades incorporadas aos sistemas de computac;ao que 

gerenciam diversas operac;oes nas empresas. 

Os beneflcios alcanc;ados podem ser diretos e indiretos. 
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Os diretos proporcionam: entradas rapidas de dados; eliminac;ao de erros de 

transposic;ao de dados; marcac;ao (mica de urn produto; eliminac;ao de escrita 

manual e digitac;ao; eliminac;ao de procedimentos de etiquetagem; melhoria de 

condic;oes de trabalho para operadores de sistemas e identificac;ao (mica de urn 

produto para transac;oes comerciais. 

Os beneficios indiretos dizem respeito a : entrada de dados automatizadas; 

utilizac;ao do c6digo de barras como permanente para integrac;ao as bases de 

dados. 

Em termos patrimoniais, a adoc;ao de c6digo de barras facilitaria muitos 

procedimentos, desde a emissao de etiquetas padronizadas substituindo as 

plaquetas metalicas ate a leitura 6ptica dos c6digos dos bens nelas contidos, 

agilizando sabre maneira os procedimentos de inventario/conferencia dos bens. 

Dados estatrsticos mostram que o tempo do inventario fica reduzido em ate 80% 

com a adoc;ao do c6digo de barras. 

Dependendo da aplicac;ao, faz-se necessaria o usa de etiquetas com 

caracterfsticas especiais, tais como: abrasao, temperatura, durabilidade, 

resistencia mecanica e fixac;ao. 

No caso da aplicac;ao desse sistema para a etiquetgem de bens patrimoniais 

e preciso urn material para confecc;ao das etiquetas com maior durabilidade. 

Para a implantac;ao de urn sistema de c6digo de barras ha necessidade de 

uma infra-estrutura de quatro itens basicos, que sao: equipamentos 

computacionais (micro/placa decodificadora) ; sistemas aplicativos (software); 

leitoras 6pticas e impressoras de c6digo de barras e etiquetas especiais, cujo 

custos nao sao muitos elevados, uma vez que o 6rgao ja possui 
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microcomputadores e analista de sistemas para a interface de urn sistema de 

c6digo de barras para o sistema patrimonial ja existente. 

A titulo de informactao, a ado9ao do sistema europeu EAN 13 no Brasil para 

codificactao dos produtos industriais e comerciais se deu atraves do Decreta n.0 

90.595, de 29/11/84, da Presidencia da Republica. Da mesma forma o Ministerio 

da Industria e Comercio emitiu a Portaria n.0 143, de 12/12/84, com o mesmo 

conteudo. 

No Brasil, a entidade responsavel por todos os procedimentos voltados ao 

c6digo de barras e a EANBrasil, com sede em Sao Paulo. 
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5. CONCLUSOES 

Atraves da coleta de dados e do diagnostico da atual situac;ao dos bens 

publicos concluimos que todo gerenciamento patrimonial era feito manualmente, 

atraves de fichas e livros, centralizado na area de patrimonio, havendo pouco 

comprometimento dos usuarios quanta ao controle dos bens permanentes. Todo o 

rastreamento era manual e os servic;os operacionais eram a base deste controle, 

com o aumento dos materiais permanentes e o grande fluxo de transferencias, faz

se necessaria a modernizac;ao dos registros de informac;oes. 

Hoje o Departamento ja possui alguns metodos informatizados de 

gerenciamento que permitem inserir dados das antigas fichas de controle 

patrimonial , e atualizac;ao das localizac;oes dos bens, sendo que nossa instituic;ao 

ja existe em funcionamento urn sistema - SIDERIGER, Sistema de lnformac;oes 

que controla os veiculos do Departamento de Estradas de Rodagem. Tambem 

existe urn sistema gerenciado pela Celepar o AAB - Administrac;ao de bens m6veis 

e im6veis, mantem urn controle sabre os bens do Departamento. 

Assim concluimos que de posse de urn sistema informatizado poderemos 

educar as novas gerac;oes, na esperanc;a de que com isso tenhamos no futuro uma 

melhor conservac;ao e menos destruic;ao e depredac;ao dos bens publicos. 

A conclusao que se chega e que independente do controle patrimonial ser 

manual ou informatizado, essa atividade e tao importante dentro das organizac;oes 

e a necessidade de profissionalizac;ao e tao crescente que a administrac;ao 

patrimonial possa fazer parte do Curriculum das Universidades, tornando mais 

cientifico os procedimentos patrimoniais na sua totalidade. E com isso atingiremos 
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o tao almejado controle patrimonial que permitira que se localize os bens em tempo 

real. 



-----~---~---------~ 
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7.ANEXOS 



7.1. ANEXO- I- CADASTRAMENTO DE DADOS E PLAQUETAS DE 
IDENTIFICA<;AO 
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AlB - 5I5TEI!l DE ADIIINI3'I'IaCAO DE BEllS HOVEI3 
lmprimir TtiJ Copl.if Ttl.l AjUd.i 

20/04/07 

-------------------------------------------------------------------- CELEPAR 

AAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAJ,AAAAAA 

AA AA 
AA AA 

A.UJ.AAA.AUAAI.U 

Au..v.J.H.I.UJ.UA 

AAAAAA UJ.UAA A 
AJ.A.u.JJ.AAA.lA,U, 

AA 
AA 

AA 
AA 

J.AlAAAl.A.AJ.LUU 

UJ. .I..I.UJ. UJ. UJ. A 

BBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBB 

BB BB 
BB BB 

BBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB 

AA AA AA AA BB BB 
BB BB 

v 2.0 

S lAD 
CPE 

A.l 

AA 
AA 

AA 
AA 

AA 

AA 
AA 

AA 

AA 
AA 

AA 
BBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB_ TECLAR DITER 

-

CO!!ANDO : ... .... .. . .... . . . ..... .. ... ..... . . . ....... . . 

-------- 1--------------------------------------------------------------- ----
AJUDA - Prl<?> VOLTA - Pf2<V> MENU - P f'3<H> Fill - Pf4<F> 
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7.2. ANEXO- II- FICHA CADASTRAL 



lmprimir Ttl I CoP.I•r Tel• ~ud.1 

AAB - SISTEKl DE ADKINISTRACAO DE BEHS MOVEIS 20/04/07 
< CON-IT! > - CONsutTA A !T!H ESPECITICO AABCP010 

-------------------------------------------------------------------- CELEPAR --
PATIUl'JOIIIO ..•• : ,_ I 90 - DER 

PATR.ANTERIOR.: 51000300 DATA DA COEPRA: 20/03/2007 
VALOR DO BEM •• : 874,00 VALOR AIITIJUOR: 
UlliDADE ADM ... : SRLESTI: SUPERINiniDENCIA REGIONAL LESTE 
CLASSE/SUB •... : 08. 020. 01 CAMERA TOTOGRATICA 
LOCALIZACAO ... : 17 
EIITIDADE LIVRE: 

S. DE PATRIMONIO 

!URICIPIO •.... : 690 CURITIBA 
ESTADO BEK .... : 1 BEH CEDIDO : NAO 
TIPO DOCUKENTO: 1 NUM.DOCUHENTO.: 24 TIPO VERBA: 
TORNECEDOR .•.. : Rl'l HARD COMERCIO DE EQPTOS DE IliTORKlTICA LTDA. 
AHO FABRICACAO: QTDE AGRUPADA.: 1 C.G.C.FORN: 7941755 1 30 
TIPO PROPRIET.: 0 IND . PROPRIED.: 0 
DESCRICAO ITEX: CAMERA DIGITAL 

MARCA/.!OD/SER.: SONY DSC-W30 6917604 
CO!IANDO: j . .. .. .................. .. .... . .... .. .. ..................... ... . 
-------- 1--------------------------------------------------------------- -----
AJUDA - PTl<?> VOLTA - PT2<V> 11DJU - PT3<M> Til'! - PT4<T> 

rr lntr anet local 

~ Tra~tes 
AAB - SISTEMA DE AD!IHISTRACAO DE BEllS MOVEIS 
< COH-ITE > - CONSULTA A ITEM ESPECITICO 

___ lmprimir Tell Copi1r T •L• Ajud• 

20/04/07 
AABCP010 

BEM: 67273 CAMERA DIGITAL 

DATA I!OVTO. H.T!JUlO 

20/03/2007 IliCORPOR. 57281 
AQUISICAO 
CAI!ERA DIGITAL 

16/04/2007 52007 
COORDEHADORIA ADI!IIiiSTRATIVA PARA SUPERINTENDEiiCIA REGIONAL LESTI: 
CAI!ERA DIGITAL 

COKlNDO: . . .. . . . . . .. . ......................... . 

-------- 1--------------------------------------------------------------- -----
AJUDA - PTl<?> VOLTA - PTZ<V> MEiiU - P T3<1!> TIM - PT4<T> 

rrr lntr anet local 
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7.3. ANEXO- Ill- TERMO DE DOACAO E TERMO DE COOPERACAO 
TECNICA 
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F.-itos Ferramentes A)Uda 

·~ 
lmprimu Tel• Copfilr Tel• A;ud• 

AAB - SISTEal DE ADKIMISTRACAO DE BENS KOVEIS 04/05/07 
< COM- ITE > - COMSULTA A ITEft ESPECiriCO AABCP010 

-------------------------------------------------------------------- CELEPAR 
PATRIKOJTIO ••.. : 167763 90 - DER 
PATR.AMTERIOR.: 51000300 DATA DA COKPRA: 26/04/2007 
VALOR DO BEK . . : 410,00 VALOR ANTERIOR: 
UliiDADE ADM .. . : SROESTE SUPERIJITENDI!:IICU REGIONAL OESTE 
CLASSE/SUB . • . . : 08 . 020. 01 CAMERA FOTOGRAFICA 
LOCALIUCAO • .. : S-19 SAL.\ 19 

.\liiO FABRICACAO : QTDE AGRlJPADA.: 1 C. G. C. FORM: 
TIPO PROPRIET.: 0 IND. PROPRIED.: 0 
DESCRICAO ITEft: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 

KARCA/KOD/SER.: SONY CYBERSHOT 6680345 
COKAMDO: 1 ..... . ......... ......... .. . . .... .. ... ... ...... . ... ..... . ...... . 

-------- 1--------------------------------------------------------------- -----
AJUDA - PFl< ?> VOLTA - PF2<V> KEIIU - P F3<1!> FIK - PF4<F> 

llB - SISTEal DE ADKIMISTRACAO DE BDIS I!OVEIS 
< COM-IT! > - COMSULTA A ITEII ESPECIFICO 

lmprimir Ttl• CopiJt Ttl• Ajudo 
04/05/07 
AABCP010 

--- ----------------- - ----------------------------- ----------- ---- --- CELEPAR 
PATRIIIO!iiO .. .. : 167326 
PATR.ANTERIOR.: 51002000 
VALOR DO BEll .. : 35250,00 
UNIDADE ADM . . . : BPRV/2 CIA 2' CU 
CLASSE/SUB .. . . : 04. 030 . 00 KOTOCICLETA 
LOCALIZACAO ... : 17 S. DE PATRIKOMIO 
EliTIDADE LIVRE : AOR-5249 
KUliiCIPIO ••.•. : 1380 LONDRIIiA 
EST ADO B!l'l . . .. : 1 BEll CEDIDO ITAO 

90 - DER 

DATA DA COKPRA: 09/04/2007 
VALOR AIITERIOR: 

AMO FABRICACAO: 2006 QTDE AGRUPADA.: 1 C.G.C.FORM: 4817052 1 6 
TIPO PROPRIET.: 0 IND. PROPRIED. : 0 
DESCRICAO IT!l'l: lilT IIOTOCICLETA ORDEK BPRV 2499 RADIO 67319 

IIARCA/KOD/SER.: YAIIAHA XT 660R 9C6KM003060005208 

COIIAMDO: I· .. .. ..... .... ............ .. ... ..... .... ... ... .. ...... .... .... . 
-------- 1--------------------------------------------------------------- -----
AJUDA - PFl<?> VOLTA - PF2<V> KEIIU - PF3<'11> FIK - PF4<F> 
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7.4. ANEXO- IV- TERMO DE TRANSFERENCIA 



] http. IU. I b.I.H dcr Prontcr"1anaqcr v•ew Job.asp >user =200411qob =2004X9C 11178JOJ79330.51!<pages = ll!cpa - M1crosort lnt_. • 
-- - -- ---

AD!miiSTl1.ACAO Dl BINS I!OVIIS AABIU>SSO: • 

/OS/'l007 ORGJ.O: 90 - DIP.Al\TAMBIITO BSTADUAL Dl ISTR.IDAS Dl = PA.GINA 

TimiD DB TRANSFl!RXNCU DB BINS !IOVBIS N. lll TT 

DATA DB llllVI!II!IITACA.O: 04/05/200" 

c:uc.i. A: 

OPCAD: 43 - SBCRIT.Al\IA BSTAOO DOS TII.ANSPOilTIS 

DI5C.I.!IC.A. Dl: 

tlllDADI ADIIIIIISTR.I.TIVA/SITOR - COOliDI!NADORU ADHIIIISTR.I.TIITA 

LOC.\LIZACAO 
III>IRICO 
IIJl[CIPIO 

RISPONSAliBL 

- CURITIBA CBP-

PATRI!!r.IIIO ISPBCD'ICACA.O DO ITIH CLASSB/SUB 1ST. CCilSBRIT. 

66801-0()() APAlWJlll Dl CD PLAYD 0801100 BOM 1ST 

TRANSPIRIDO PAM SITR ACISSORIO DA BLAZBR AMG-4299 

CL.WSULAS: 

T 0 T A L ... . . .. . • NUHJIPIJ DB BDIS: 
VALOR TOTAL 

LOCAL ~ID. VALOR CONIIBRT. 

l 250,00 

250,00 

CAS D!IT:INTB --------------------------- CAS RXCIPTOR ---------------------- --- CPB ---------------------------- - - - · 

I I 

DATA: ASS : I DATA: ASS : I DATA: ASS : 
I 

tum: NOHB : I NOHll : 

------------------------------------------------------------·-----------------------------------------
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7.5. ANEXO- V- TERMO DE CESSAO 



l ht t Jl Ill I h I II dPr PnntPrManaqt>r vrew Job.asp >user -zoo~l'qob =200~X9C 11178305788680&pag~ = I IIepa • Mrcr osoft Int.- • 

JW) 

1051ZOO? 
~ltiHIST~ Dl BillS l!DVIIS 

OitG.AO: 90 - DIP.ut.Al!l!NTO ISTADU.\L DB IST~J.S D! ROD 

Tl!IKJ Dl! Cl!SSAO Ntll!l!liD 4 DB 10 I 04 I ZOO? 

CARQ. A: 
OPC.AO RJCl!PTOP. 

ISPICiliCACAO DO IUI/UIII 
RJSPCIIISAVXL 

D~DI: 

OPC.AO CIDINTI 

43 

- SITP. 

- JoAo IIOLNIY 

90 

1JIII)~I ~STP.ATIVA I SITOil- DJJICA 

LOCALIZACAO 
IIJNICIPIO 

lliSPOI>IS.lVXL 

- 17 

- 690 

- Sl!CP.ITAP.IA IST~O DOS TIWJSPOP.TIS 

- Dl!PAP.T.Al!liNTO ~UAL Dl IST~J.S Dl ROD 

- COOM>l!JIADOP.IA ~IIIl>liSnA.TIVA 

- S. DB PATRI!!CIIIO 

- CUlUTIB.I. 

--PAnll'DIIQ-- ---I!JIIDIIN'IACAO- QTD~I VALOil CCl!NIUI.T. DISCiliCAO 00 ITI!II 

DATA CLASS I DATA DA COI!PP.A LOCALIZ I!IJNIC PllOPilll!D. LIVRJ 

TIPO CISSAO DIICIO Cl!SSAO PIH CISSAO 11AllCA/111JDELOIS!Ilii 

68188-000 101041Z007 

OUL CXlW. ......... . 

LAIJSULAS: 

I 

DATA D.A. l'DJVIMIN'TACAO :I 
I 

4 

IIIPRJSTIHD 

1 

CBOBNT'B 

I ASS. -

10 I 04 I ZOO? I NCIIIII-
I 

47,00 APAlWHJ TI!LIU'ONICO 

0801500 0 41041Z006 

101041ZOO? 3111ZIZOO? 

47,00 

1? 690 PllOPiliO 

- -----------------------------

CXSSIONAJUO 

I ASS. -
I NOIIII- Jalo IIOLNXY 

I 

I 
I ADM. PATRD11:tll0 
I 

I ASS. -
I NOHB

I 

- A.IBIU>400 .. 

PACINA 

1ST. BEl! CONTA 

BOll EST 510003 
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7.6. ANEXO- VI- DESINCORPORA<;AO 



· v ~ • I o 8ocll<lnns· ~ uoa blodrad I .,_Check • • 

.US - SIS'IDIJ. DE AD!UIS"mACAO DE BEllS I'IOVEIS 
< DES-In: > - DESDICORPORACAO DE ml'l ESPECifiCO 

ft. 
lmprimlr hi• Copl•r h i• Ajud• 

04/05/07 
J.ABIIP200 

------------- ------------------------------------------------------- CE LEP AR --

PA'I'RillOiliO •• : 67763 
DICORPORACAO: 
DESCRICAO ••• : CAIIERA roTOGRAFICA DIG IT AL 

IDIID. ADIIIH. : SROESTE SUPERIJm:ITD 
VALOR ORIG •• : 410,00 
Q'll). AGRUPADA: 1 
IIIRO DO TERI!O: 111 --
IIOTIVO ...... : ? 
Q'll)E BAIXADA: 1 --
DATA DESDIC. : 30 12 2006 

COIUJIDO: ••••••• ••••••••••••••••• • •••••••••• •••• 

AJUDA - PFl< ?> VOLTA - PF2<V> !lEW - p F3<11> 

I'IOTIVO DIVALI DO - TECLE ? 

90 - DER 

01 - FURTO 
02 - ROUBO 
03 - EJCnaVIO 
04 - QUEBRA 
OS - USO AlTI'I-ECOIIOIIICO 
06 - OCIOSIDADE 
07 - ALIEIIACAO 
08 - DOACAO 
09 - SDIISTRO 
10 - TRAIISFOMACAO 
ll - DIC IJIERACAO 
99 - OUTROS 

EliTRE COl! A OPCAO r 
fiH - Pf4<f> 

,..,"',.mm.tliil")()(l1 ,..,_ .... 
~~~---------------------------------- ~~ 

CancUdo I 

11 

'C/ 8ocll<lnns• ~ 1108 blocked .,. Check • • 

.US - SIST[JIA DE ADIIIIIIS"mACAO DE BEllS IIOVEIS 
< COli-IT! > - COJISULTA A In:ll ESPECifiCO 

B!B: 59696 !!AQUillA roTOGRAfiCA DIGITAL 

DATA IIOVTO. li.T!RIIO 

10/09/2003 DICORPOR. 35221 
AQUISICAO 
IIAQUiiA FOTOGRAriCA DIGITAL 

12/03/2007 DESDICORP. 205 
ruRTO 
IIAQUiiA roTOGRAfiCA DIGITAL - tliPR!STADA PARA SETR 

FURTADA DESDICORPORADA PROCESSO ADII 8307532-5/05 

fJ. 
lrnptl""' T tl.a Co_fllf Tela AJud.l 

04/05/07 
J.ABCP010 

COIIAIIDO: I· .. ........ .............. .. .... ..... ....... ... .. ... ... ..... ... . 
-------- 1--------------------------------------------------------------- -----

AJUDA - PFl<?> VOLTA - Pf2<V> liEIIU - PT3<11> Til! - PT4<f> 
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7.7. ANEXO- VII- SISTEMA DE FOTOS 



97 

~ I AU ~ /ij I J A ALD'>ee 32 v2.41 [Unrego~tered] -~-; 

52,7 KB 640x545xi6M jpe<;J 100% 

~ I AU ~ill n l ALD'>ee 32 v2.41 [Unreg,.tered] • ., 



Departamento de Estradas de Rodagem 
DAF/CNGP 
N° de ordem patrimonial 58421 
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7.8. ANEXO- VIII- TERMO DE RESPONSABILIDADE 



Ulllll.U)I AI>mlllsn.\TIVA - D.IJ'/CA - COOR!>IINIJXliUA ADKDnSTRATIVA 

TIP.liO DB P.ISPONSABILIDADI 

COliPIIOOO PARA OS DIIIIDOS PINS QtJX CONJIP.I OS BINS P.ILACICWADOS NISTI DIIIINTAP.IO Dl Bl!NS 
l'IIJIIliiS. OS OUUS. A PAP.TIP. DISTA DATA. PASS..I.ll A 11INHA c;u.uii)A I P.ISPONS.I.BILIDADI. 

l>ltli!DO DO Tll>tll 
PACIJIAS 

N!l!ll!IIO Dl ITIIIS 
VALOP. TOTAL (CP.S): 

8.143 
00001 A OOOOZ 

ll 
17. 717,55 

DAJ/CA 
P.ISI'alSAIIliL 

DI ______ DI 

- COOR!>l!NADOIUA ADHINISTRATIVA 

· tltp IU lb I~/ c r l'ronter'1<ln<Jger v1ewJo .asp>user =200~1l<Jo = 200-IX9(111770931154-IO&pages=J&pa - Micros lnt 
-- ---~--

•••• f'j ... lf "lt'l' llo ' l Ulflt...,;; 0fUlo.::l'•l lt ~ 

P.ILIJOP.IO Dl DM!IITAP.IO DB ITINS IHIJBILIZADOS 

- SAL.\ 03/TIRP.l!O 

SSAO POP. UIIDADI AllKIJIISTII.lTIVA - DAJ /CA - COOR!>DIADOIUA ADKI:NISTRATIVA 

PATIUlDllO DATA OTDADi VALOP. CCINIIKilT. DiSCP.ICAD DO ITIH 
CLASS! UNID. ADHINISTP.. LOCALIZ l!!JNIC PIIOPP.IiD. LIVP.J! EST. BIH CONTA 

5l50~-ooo 30/1Z/~ 1 5Z. 00 liiSA PARA liiCROCtt!PUTADOP. 
0605014 DAl/CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO NOVO 510010 

sz5se-ooo 05!1Z!~? 1 10,00 liiSA Di iSCP.ITOP.IO 
0604ZOZ DAJ/CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO P.IGUU.P. 510015 

53361-()()(J 06/08/~ 1 550,00 IliPP.ISSORA JATO Di TINTA HAP.CA liP !!llDiLO 670C SiP.II CN83-PJJ<ZW 

1401400 DAl/CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO BOll 1ST 5100l0 

53no-ooo 18/0~/~ 1 7 . Z8Z. 67 NOTIBOCI{ PINTI!E Z33. 3Z Kl 

140Z300 DAP/CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO BOll 1ST 510010 

56538-ooo 05/1Z/ZOOO 1 l38,00 ISTABILIZADCP. DB VOLTAGIH 

OZ06300 DAl/CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO BOll 1ST 510003 

56761-()()(J Z1/ lZ/ZOOO 1 553,41 AmAP.IO !!llDILO 1610 

0600406 DAl/ CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO BOll 1ST 510015 

57403-ooo Z~ /01/ZOOZ 140,00 CADIIRA. CIRATOIUA !!llDILO Sill BRACO 

060Z404 DAJ/CA S-03/T 6~0 PIIOPP.IO BCII! 1ST 510015 

58559-ooD Z~/01/ZOOZ 366.40 AmAP.IO C/Z GAVITAS 

0600400 DAl/CA S-03/T 690 PIIOPP.IO BOll 1ST 510015 

5~340-()()(J 10/03/Z003 3.~85,07 liiCP.OCc:t!PUTADOP. P . IV. 1,SCHZ. Z56 HRA.ll, ID 40CB,CDSZX,CP.IVI 1 . 44!m, PLP.IDI 10 
100, C0NT. VIDIO 1611 !!llDILO PBNTIU! 4 SIP.II OAT. POZ.04.1ZO~ 

l40060Z DAl /CA S-03/T 690 PIIOPP.IO BOll 1ST 510010 

64~~1-ooo 07/lZ/ Z004 Z.650,00 CCI!lDICIONADOP. DB AP. Z1000 BnJS HAP.CA SPP.INCIP. l'IWILO I1IJiiDIAL 
9901700 DAl / CA S-03/T 690 PIIOPP.IO BCII! 1ST 510004 

65090-000 19/01/Z005 1 1. ~90,00 CAliiRA FOTOCRA.PICA DICITAL COli 1Z8 lliH HAP.CA DSC !!llDiLO P937 SBP.II 5009Z5 

080Z001 DAJ /CA S-03/T 690 PPIJPP.IO BCII! 1ST 510003 

100 




