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ROTEIRO PARA COMISSÕES INVENTARIANTES

 I - ROTEIRO PARA INVENTÁRIO DOS VALORES EM TESOURARIA

1 - Introdução

Correspondem aos valores em espécie e os documentos representativos de direitos reais do 
órgão/entidade além daqueles que poderão produzir efeitos patrimoniais no futuro, custodiados 
na tesouraria.

2 - Princípios

São princípios do levantamento que devem ser observados quando da sua execução:

 Instantaneidade - por instantaneidade  devemos entender o princípio que estabelece que 
o levantamento se refira a determinado momento;

 Oportunidade - esse princípio fixa que a execução do levantamento dever ocorrer no 
menor intervalo de tempo possível e que a escolha do momento para sua realização seja o 
mais conveniente para a administração;

 Integridade  - determina  que,  uma  vez  fixados  seus  limites,  todos  os  elementos  nele 
compreendidos deverão ser objeto do levantamento;

 Especificação - este princípio estabelece que todos os elementos inventariados devem 
ser dispostos em classes, de acordo com os atributos comuns;

 Uniformidade - é o princípio que estabelece que os critérios de mensuração e avaliação 
para todos os elementos do patrimônio devem ser os mesmos ou, quando não for possível, 
deverá ser mantida a maior afinidade possível com os demais. 

3 - Tipos de inventários

 Anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de 
cada unidade gestora existente em 31 de dezembro de cada exercício -  constituído do 
inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício;

 De extinção  ou  transformação - realizado  quando  da  extinção  ou  transformação da 
unidade gestora;

 Eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou 
por iniciativa do órgão fiscalizador.

4 - Abrangência do inventário

Conforme  determina  o  art.  3º  do  Decreto  nº.  43.033/2002  será  realizado  o  levantamento 
completo referente aos valores em tesouraria, sendo vedada a sua realização parcial ou por 
amostragem.

Contas contábeis representativas dos valores em tesouraria:
Grupo Subgrupo Conta a ser inventariada
1.1.0.00.00.00.00 -
Ativo Circulante 1.1.1.0.00.00.00 - Disponível 1.1.1.01.00.00.00 - Caixa

1.4.0.00.00.00.00  -  Ativo 
Permanente

1.4.1.00.00.00.00  - 
Investimentos

1.4.1.01.01.00.00 - integralizadas
1.1.4.01.02.00.00 - a integralizar
1.4.1.02.01.00.00 - Títulos e direitos de 
créditos
1.4.1.02.02.00.00 - Ações em carteira
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1.9.0.00.00.00.00  -  Ativo 
compensado

1.9.9.00.00.00.00  - 
Compensações  ativas 
diversas

1.9.9.01.01.05.00  -  Responsáveis  por 
cheques devolvidos
1.9.9.01.01.10.00  -  Responsáveis  por 
suprimentos de caixa
1.9.9.01.01.12.00  -  Controle  de  Vales 
Refeição
1.9.9.01.01.13.00  -  Controle  de  Vales 
transporte
1.9.9.01.01.14.00 -  Caixa de valores  a 
incinerar
1.9.9.01.02.02.00  -  Garantias  por 
seguros

2.9.0.00.00.00.00  -  Passivo 
compensado

2.9.9.00.00.00.00  - 
Compensações  passivas 
diversas

2.9.9.01.01.01.00  -  Responsáveis  por 
títulos  recebidos  em 
cauções
2.9.9.01.01.02.00  -  Responsáveis  por 
títulos  recebidos  em 
custódia
2.9.9.01.01.03.00  -  Responsáveis  por 
títulos  recebidos  em 
cobrança
2.9.9.01.02.01.00 - Fianças bancárias
2.9.9.01.02.02.00 -  Avais recebidos
2.9.9.01.02.99.00 - Outras garantias

5 - Procedimentos Prévios a serem Adotados 

5.1 - Pelo Dirigente

constituir, por meio de instrumento próprio (portaria/resolução) publicado no Diário Oficial do 
Estado,  tantas comissões quantas necessárias para promover o inventário dos valores em 
tesouraria;

Para constituição das comissões deverão ser observados dentre outros aspectos, os seguintes:

 segregação de funções;
 capacitação técnica específica;
 adequação do grau de instrução;
 comprometimento;
 ser servidor público efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

Na constituição da comissão inventariante, recomenda-se:
 que seja evitada a recondução da totalidade dos membros que compunham comissão 

anterior;
 que seja mantido pelo menos um de seus membros;
 nenhum servidor ocupe a presidência da comissão em períodos subsequentes. 

Caso  sejam  constituídas  mais  de  uma  comissão  para  realização  dos  levantamentos  nas 
diversas unidades do órgão/entidade, deverá ser designada uma comissão responsável pela 
consolidação das informações e emissão de relatório consolidado.

5.2 - Pela Comissão inventariante

 estabelecer cronograma de realização dos levantamentos, cientificando os responsáveis 
pelas respectivas unidades;

 definir as competências e atribuições entre os membros da comissão;
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 estabelecer critérios para levantamento dos valores em tesouraria visando a uniformidade 

de procedimentos entre os membros da comissão, como: 

 providenciar formulários ou impressos padronizados;
 definir a metodologia a ser adotada no levantamento, a exemplo de: o levantamento 

deverá ser realizado a partir da identificação da totalidade dos valores em espécie e 
títulos representativos dos direitos do órgão/entidade para posterior confronto com o 
saldo  contábil,  sendo  incorreta  a  utilização  do  balancete  contábil  como  meta  do 
levantamento. 

5.3 - Pelas unidades administrativas

 organizar a documentação representativa dos valores em tesouraria;
 instruir os servidores para que disponibilizem todos os documentos para conferência pelos 

membros da comissão.

6 - Realização do levantamento

6.1 - Do levantamento

 efetuar a contagem dos numerários existentes no caixa;
 identificar junto às unidades responsáveis a documentação representativa dos valores em 

tesouraria, avaliando entre outros aspectos:

 a legalidade do documento;
 a validade do documento;
 o valor do documento;
 adequação do documento à operação realizada;
 documentação indevidamente em custódia na tesouraria.

Nota:  toda  a  conferência  de  valores  em  tesouraria  deverá  ser  acompanhada  pelo  
responsável pela unidade.

 avaliar a correta classificação contábil dos valores em tesouraria.

6.2 - Do  demonstrativo analítico

O demonstrativo deverá conter elementos suficientes à identificação individualizada dos valores 
em tesouraria, como:

 montante de valores em espécie;
 documentos e títulos:

 número;
 espécie;
 emitente;
 valor;
 data de validade;
 origem, quando for o caso;

 outros elementos julgados necessários.

6.3 - Do Relatório Final

6.3.1 - Da elaboração
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 A  partir  do  levantamento,  deverá  ser  emitido  relatório  consolidado  e  conclusivo, 
contendo:

 data-base de realização do levantamento;
 relatórios que serviram de base para realização do levantamento;
 metodologia utilizada;
 relação dos componentes dos valores em tesouraria, agrupados segundo as categorias 

patrimoniais constantes do Plano de Contas Único do Estado, com os respectivos valores;
 demonstrativo de:

 saldo inventariado;
 saldo constante do balancete de 30/11;
 diferenças apuradas;

 ocorrências e divergências detectadas;
 sugestão de procedimentos;
 conclusão.

6.3.2 - Do encaminhamento do Relatório Final

O relatório deverá ser encaminhado ao titular do órgão/entidade que o enviará à Diretoria de 
Contabilidade ou unidade equivalente, para conciliação com o saldo contábil, promovendo os 
respectivos  ajustes contábeis, nos termos do § 1º, art. 3º do Decreto nº. 43.033/2002.

II - ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

1 - Introdução

1.1 - Dívida Flutuante

Conforme art. 92 da Lei n. 4.320/64, a dívida flutuante compreende:
restos a pagar, excluídos os serviços da dívida - correspondem às obrigações que tenham sido 
legalmente empenhadas no exercício, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as 
processadas das não processadas.

 os serviços da dívida a pagar - compreendem as parcelas de amortização e de juros  da 
dívida fundada.

 os depósitos - compreendem-se aí as cauções ou as garantias recebidas de terceiros para 
execução de contratos de obras e fornecimento, em dinheiro, bem como as arrecadações 
por conta de terceiros, ou seja, as consignações.

Nota: cauções e depósitos apenas constituem elementos financeiros quando realizados em 
dinheiro. De modo geral, os depósitos feitos em títulos ou em bens de outras naturezas  
passam para as contas de compensação, por não influírem diretamente no patrimônio.

 os  débitos  de  tesouraria  -  representam  o  compromisso  financeiro  proveniente  de 
recebimentos efetuados e relativos as operações de crédito por antecipação da receita 
orçamentária, que devem ser liquidadas até dez dias antes do encerramento do exercício 
em que foram contratadas.

1.2 - Dívida Fundada
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Conforme  art.  98  da  Lei  n.  4.320/64  a  dívida  fundada  compreende  os  compromissos  de 
exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou 
financiamentos de obras e serviços públicos.

A Lei Complementar n. 101/2000, em seu art. 29, inciso I adota a seguinte definição para dívida 
pública  consolidada  ou  fundada:  montante  total,  apurados  sem duplicidade,  as  obrigações 
financeiras  do  ente  da  federação,  assumidas  em  virtude  de  leis,  contratos,  convênios  ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 
meses.

A  dívida fundada pode ser:

 Interna:
 em títulos - (Obrigações do tesouro, Bônus Rotativos, Notas Promissórias do Tesouro, 

Letras do Tesouro, Apólices, etc);

 em contratos  -  (empréstimos contraídos  por  contratos  de  financiamento,  dentro  do 
país).

 Externa:
 em títulos - (é aquela cujos empréstimos são contraídos ou lançados no estrangeiro, 

por intermédio geralmente de banqueiros, incumbidos não só da colocação dos títulos, 
mas também do pagamento dos juros e amortizações);

 em  contratos  -  compreende  os  empréstimos  contraídos  por  contratos  de 
financiamentos, fora do país.

2 - Princípios

São princípios do levantamento que devem ser observados quando da sua execução:

 Instantaneidade - por instantaneidade  devemos entender o princípio que estabelece que 
o levantamento se refira a determinado momento;

 Oportunidade - esse princípio fixa que a execução do levantamento dever ocorrer no 
menor intervalo de tempo possível e que a escolha do momento para sua realização seja o 
mais conveniente para a administração;

 Integridade  - determina  que,  uma  vez  fixados  seus  limites,  todos  os  elementos  nele 
compreendidos deverão ser objeto do levantamento;

 Especificação - este princípio estabelece que todos os elementos inventariados devem 
ser dispostos em classes, de acordo com os atributos comuns;

 Uniformidade - é o princípio que estabelece que os critérios de mensuração e avaliação 
para todos os elementos do patrimônio devem ser os mesmos ou, quando não for possível, 
deverá ser mantida a maior afinidade possível com os demais. 

3 - Tipos de inventários

 Anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de 
cada unidade gestora existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do 
inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício;

 De extinção  ou  transformação - realizado  quando  da  extinção  ou  transformação da 
unidade gestora;

 Eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou 
por iniciativa do órgão fiscalizador.

4 - Abrangência do inventário
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Conforme  determina  o  art.  3º  do  Decreto  nº.  43.033/2002  será  realizado  o  levantamento 
completo referente às dívidas flutuante e fundada, sendo vedada a sua realização parcial ou 
por amostragem.

Contas contábeis representativas das dívidas flutuante e fundada:

Dívida Flutuante
Grupo Subgrupo Conta a ser inventariada

2.1.0.00.00.00.00  -  Passivo 
Circulante

2.1.1.00.00.00.00 - Depósitos
2.1.2.00.00.00.00  - 
Obrigações em circulação
2.1.4.00.00.00.00  -  Valores 
pendentes a curto prazo

Todas as contas contábeis constantes 
destes subgrupos

Dívida Fundada
Grupo Subgrupo Conta a ser inventariada

2.2.0.00.00.00.00  -  Passivo 
Exigível a Longo Prazo

2.2.1.00.00.00.00  -  Depósitos 
exigíveis a longo prazo
2.2.2.00.00.00.00  - 
Obrigações  Exigíveis  a  longo 
prazo

Todas as contas contábeis constantes 
destes subgrupos

5 - Procedimentos prévios a serem adotados 

5.1 - Pelo Dirigente

 constituir, por meio de instrumento próprio (portaria/resolução) publicado no Diário Oficial 
do  Município,  tantas  comissões  quantas  necessárias  para  promover  o  levantamento 
completo referente às dívidas flutuante e fundada;
Para  constituição  das  comissões  deverão  ser  observados  dentre  outros  aspectos,  os 
seguintes:

 segregação de funções;
 capacitação técnica específica;
 adequação do grau de instrução;
 comprometimento;
 ser servidor público efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

Na constituição da comissão inventariante, recomenda-se:
 que seja evitada a recondução da totalidade dos  membros que compunham comissão 

anterior;
 que seja mantido pelo menos um de seus membros;
 nenhum servidor ocupe a presidência da comissão em períodos subsequentes. 

Caso sejam constituídas mais de uma comissão para realização dos levantamentos nas 
diversas unidades do órgão/entidade, deverá ser designada uma comissão responsável 
pela consolidação das informações e emissão de relatório consolidado;

 enviar circular para todas as unidades do órgão/entidade determinando:
 o período de duração do inventário (data de início e término);
 o caráter de urgência e prioridade das atividades a ele vinculadas;
 a obrigatoriedade de franquiar a documentação relativa às dívidas flutuante e fundada.

6



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Coordenação de Auditoria Operacional

 
5.2 - Pela Comissão inventariante

 conhecer previamente a quantidade de  processos e demais  documentos relativos às 
dívidas, para o planejamento dos trabalhos;

 identificar junto à contabilidade ou unidade equivalente os dados relativos à composição da 
dívida;

 estabelecer cronograma de realização dos levantamentos, cientificando os responsáveis 
pelas respectivas áreas;

 definir as competências e atribuições entre os membros da comissão;
 estabelecer  critérios  para  levantamento  das  dívidas  visando  a  uniformidade  de 

procedimentos entre os membros da comissão, como: 

5.3 - Pelas unidades administrativas

 organizar a documentação de suporte, representativa das dívidas flutuante e fundada a fim 
de que esteja disponível no momento do levantamento, tais como: contratos; processos 
referentes ao empenhamento e  liquidação da despesa, processos de precatório;

 estar  em  dia  com  todos  os  registros  contábeis  e  com  os  controles  dos  processos 
representativos das dívidas;

 instruir os servidores para que disponibilizem todos os documentos para conferência pelos 
membros da comissão, abrindo armários, arquivos, dentre outros.

6 - Realização do levantamento

6.1 - Do levantamento

 Da Dívida Flutuante 

Identificar junto às unidades responsáveis os processos representativos da dívida flutuante 
para promover a análise individualizada de cada processo.

De posse dos processos a comissão deverá certificar a adequação da composição da 
dívida, analisando:

 a documentação que originou a dívida a exemplo de: processo licitatório, contrato, nota 
de empenho, sentenças judiciais, dentre outros;

 a regularidade das fases da despesa:

- empenho (emitido previamente - por autoridade competente - compatível com o 
instrumento de origem - a correta classificação da despesa );

- liquidação (nota fiscal  ou documento equivalente -  atestado de recebimento -  a 
origem e o objeto de que se deve pagar - a importância exata a pagar - a quem se 
deve pagar - nota de liquidação emitida por autoridade competente).

Nota: para os restos a pagar existentes devem ser analisadas as justificativas para a 
sua manutenção.

 Da Dívida Fundada

Identificar  junto  às  unidades  responsáveis  a  legislação,  a  relação  de  contratos  de 
financiamento e parcelamento e demais instrumentos representativos da dívida fundada.

6.2 - Do demonstrativo analítico

O demonstrativo deverá conter elementos suficientes à identificação individualizada da dívida, 
como:
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 credor;
 valor da dívida;
 número do empenho e liquidação, quando couber;
 instrumento representativo da dívida, a exemplo de contrato, quando couber;
 outros elementos julgados necessários.

6.3 - Do Relatório Final

6.3.1 - Da elaboração

A partir do levantamento, deverá ser emitido relatório consolidado e conclusivo, contendo:

 data base de realização do levantamento;
 relatórios que serviram de base para realização do levantamento;
 metodologia utilizada;
 relação  dos  componentes  da  dívida  apurada,  agrupados  segundo  as  categorias 

patrimoniais constantes do Plano de Contas, com os respectivos valores;
 demonstrativo de:

 saldo inventariado;
 saldo constante do balancete de 30/11;
 diferenças apuradas;

 valor total da dívida; 
 ocorrências detectadas e divergências detectadas constando:
 sugestão de procedimentos;
 conclusão. 

6.3.2 - Do encaminhamento do Relatório Final

O relatório deverá ser encaminhado ao titular do órgão/entidade que o enviará à Diretoria de 
Contabilidade ou unidade equivalente, para conciliação com o saldo contábil, promovendo os 
respectivos  ajustes contábeis.

II - ROTEIRO PARA INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

1 - Introdução

O processo de inventário diz respeito a todos os bens tangíveis que integram o patrimônio, ou 
seja, aqueles que efetivamente são utilizados pela Administração nas atividades-fim e meio. 
Deve ser expresso em quantitativos físicos e monetários.  Para ser mais completo, indicará 
também as entradas e os saldos.
Conforme o art. 96 da Lei nº. 4.320/64, o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá 
por base o inventário analítico de cada Unidade Administrativa, com escrituração sintética no 
órgão de contabilidade.

O inventário é fundamental para a Administração Pública, pois compreende a verificação da 
existência do estoque de bens tangíveis,  sendo realizado pelo menos uma vez por ano, e 
aconselhada sua realização, no início e término da gestão, isto é quando da substituição dos 
respectivos responsáveis, no caso de bens móveis.

O inventário consiste na contagem física dos bens patrimoniais existentes em uma Instituição e 
sua conciliação com as posições indicadas nos registros da contabilidade e do controle de 
patrimônio. 
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2 - Princípios

São princípios dos inventários que devem ser observados quando da sua execução:

 Instantaneidade - por instantaneidade  devemos entender o princípio do inventário  que 
estabelece que o levantamento se refira a determinado momento;

 Oportunidade - esse princípio fixa que a execução do levantamento dever ocorrer no 
menor intervalo de tempo possível e que a escolha do momento para realizar o inventário 
seja o mais conveniente para a administração;

 Integridade - determina que, uma vez fixados os limites do inventário, todos os elementos 
patrimoniais nele compreendidos deverão ser objeto do levantamento;

 Especificação - esse princípio estabelece que todos os elementos inventariados devem 
ser dispostos em classes, de acordo com os atributos comuns;

 Uniformidade - é o princípio que estabelece que os critérios de mensuração e avaliação 
para todos os elementos do patrimônio devem ser os mesmos ou, quando não for possível, 
deverá ser mantida a maior afinidade possível com os demais. 

3 - Tipos de inventários

 Anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de 
cada unidade gestora existente em 31 de dezembro de cada exercício -  constituído do 
inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício.

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

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

 De extinção  ou  transformação - realizado  quando  da  extinção  ou  transformação da 
unidade gestora;

 Eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou 
por iniciativa do órgão fiscalizador.

4 - Forma de execução do inventário

 Do almoxarifado:

 A  portas abertas - realizado simultaneamente com as movimentações de materiais. 
O  almoxarifado  ou  unidade  equivalente  não  fica  com  suas  atividades  suspensas, 
(acarreta menos transtornos para o órgão/entidade, mas requer uma maior atenção da 
comissão inventariante quanto ao resultado).

A portas fechadas – transações ficam, temporariamente, paralisadas até o término do 
inventário (apesar de acarretar mais transtornos para o órgão/entidade é mais segura 
quanto aos resultados do inventário).

O  inventário,  sempre  que  possível,  deverá  ser  realizado  a  portas  fechadas.  A 
movimentação de materiais somente ocorrerá em caráter emergencial  e desde que 
autorizada pela autoridade competente, cientificando imediatamente ao presidente  da 
comissão inventariante.

9



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Coordenação de Auditoria Operacional

 

 Dos bens móveis
 Por Localização – conferência dos bens localizados em um determinado endereço - 

andar, sala, dentre outros;
 Por unidade administrativa – conferência dos bens conforme carga patrimonial;
 Por grupo/classe de material – conferência dos bens por grupos/classes de bens pré-

determinados;

 Dos bens imóveis
 O inventário dos bens imóveis será realizado a partir:

- dos registros analíticos mantidos pelo órgão/entidade;
- da identificação física dos imóveis em que encontram-se localizadas as unidades 

do órgão/entidade (identificação do endereço);
- dos contratos de aluguel;
- dos termos de cessão.

5 - Abrangência do inventário

O inventário abrangerá a  totalidade dos bens pertencentes ao ativo permanente em uso ou 
estocados e dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, sendo vedada a 
sua realização parcial ou por amostragem.

Contas contábeis representativas dos bens a serem inventariados:

Grupo Subgrupo Conta a ser inventariada

1.1.0.00.00.00.00  -  Ativo 
Circulante

1.1.3.00.00.00.00  -  Bens  e 
valores em circulação

1.1.3.01.01.00.00 - Material de consumo
1.1.3.01.02.00.00 - Bens para premiação
1.1.3.01.03.00.00 - Produtos para venda ou 
revenda
1.1.3.01.04.00.00 – Matérias-primas
1.1.3.01.05.00.00 - Produtos para pesquisa e 
ensino
1.1.3.01.06.00.00 - Medicamentos e produtos 
laboratoriais
1.1.3.01.99.00.00  -  Bens  e  materiais  em 
trânsito

1.4.0.00.00.00.00  -  Ativo 
permanente

1.4.1.00.00.00.00  - 
Investimentos

1.4.1.03.00.00.00 -  Obras e instalações em 
andamento
1.4.1.99.00.00.00  -  Outros  investimentos 
(quando couber)
Nota:  os  demais  elementos  representados 
pela  contas  contábeis  integrantes  do 
subgrupo investimentos serão inventariados 
como sendo valores em tesouraria.

1.4.2.00.00.00.00  - 
Imobilizado

1.4.2.01.01.00.00 -  Bens móveis
1.4.2.01.02.00.00 -  Bens imóveis
1.4.2.01.88.01.00 - Bens móveis
1.4.2.01.88.02.00 - Bens imóveis

1.9.0.00.00.00.00  -  Ativo 
Compensado

1.9.9.00.00.00.00 
-Compensações  ativas 
diversas

1.9.9.01.01.15.00  -  Controle  de  bens  para 
premiação
1.9.9.01.01.17.00  -  Cessão  de  bens  não 
patrimoniáveis para execução de obras
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2.9.0.00.00.00.00  - 
Passivo Compensado

2.9.9.00.00.00.00  - 
Compensações  passivas 
diversas

2.9.9.01.01.06.00  -  Responsáveis  por  bens 
recebidos para cessão de uso e/ou comodato

6 - Procedimentos prévios a serem adotados 

6.1 - Pelo Dirigente

 constituir, por meio de instrumento próprio (portaria/resolução) publicado no Diário Oficial 
do Município,  tantas comissões quantas necessárias para promover os inventários dos 
bens patrimoniais.

Para  constituição  das  comissões  deverão  ser  observados  dentre  outros  aspectos,  os 
seguintes:

 segregação de funções;
 capacitação técnica específica;
 adequação do grau de instrução;
 comprometimento;
 ser servidor público efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

Na constituição da comissão inventariante, recomenda-se:

 que seja evitada a recondução da totalidade dos  membros que compunham comissão 
anterior;

- que seja mantido pelo menos um de seus membros;

- nenhum servidor ocupe a presidência da comissão em períodos subsequentes. 

Caso sejam constituídas mais de uma comissão para realização dos inventários nas diversas 
unidades  do  órgão/entidade,  deverá  ser  designada  uma  comissão  responsável  pela 
consolidação das informações e emissão de relatório consolidado.

 enviar circular para todas as unidades do órgão/entidade determinando:

 o período de duração do inventário (data de início e término);
 o caráter de urgência e prioridade das atividades a ele vinculadas;
 a obrigatoriedade de franquear a unidade e os bens patrimoniais existentes;
 que  nenhum  bem  poderá  ser  movimentado  entre  as  unidades  do  órgão/entidade 

durante a realização do inventário;
 que nenhum material permanente seja distribuído durante a realização do inventário.

6.2 - Pela Comissão inventariante

 identificar  o  inventário  analítico  de  cada  unidade  administrativa  e  os  elementos  de 
escrituração sintética na contabilidade, conforme disposto no art. 96 da Lei  nº. 4.320/64;

 conhecer previamente o local e tipo de bens a serem inventariados para preparação da 
infra-estrutura  necessária,  como:  equipamentos,  utensílios,  veículos,  pessoal  de  apoio, 
dentre outros;

 identificar junto a unidade responsável pelo controle patrimonial:

 os termos de cessão de uso dos bens cedidos e recebidos pelo órgão/entidade;
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 os  comprovantes  de  remessa  de  bens  para  manutenção/reparo  fora  dos 

estabelecimentos do órgão/entidade;
 os  comprovantes  de  movimentação  física  dos  bens  entre  as  unidades  do 

órgão/entidade;

 identificar junto a unidade de almoxarifado os dados e  relatórios de controle existentes;
 estabelecer cronograma de realização dos inventários, cientificando os responsáveis pelas 

unidades  a serem inventariadas;
 definir as competências e atribuições entre os membros da comissão;
 estabelecer a forma de execução;

Nota:  no  caso  do  inventário  do  almoxarifado  ser  realizado  a  portas  abertas  deverão  ser 
tomadas  medidas  de  controle  visando  evitar  que  os  materiais  sejam  inventariados  em 
duplicidade ou que deixem de ser contados;

 estabelecer  critérios  para  levantamento  dos  bens  visando  a  uniformidade  de 
procedimentos entre os membros da comissão, como: 

 providenciar formulários ou impressos padronizados;
 definir  a  metodologia  a  ser  adotada  no  levantamento,  a  exemplo  de:  contagem e 

conferência (recontagem). O inventário deverá ser realizado a partir da identificação da 
totalidade dos bens existentes no órgão/entidade para posterior confronto com o saldo 
contábil,  sendo  incorreta  a  utilização  do  balancete  contábil  como  meta  do 
levantamento. 

 definir o estado de conservação do bem (bom, regular, péssimo);
 identificar os bens inservíveis, obsoletos ou que não estejam em utilização na unidade;

Obs.: Recomenda-se que a Comissão seja composta por um mínimo de 03 servidores, sendo 
pelo menos um servidor do órgão/entidade.

6.3 - Pelas unidades administrativas

 Do almoxarifado ou equivalente

 estar em dia com todos os lançamentos de entradas e saídas de estoque, em especial 
na data base constante do decreto de encerramento de exercício;

 regularizar eventuais pendências de entrada e saída de materiais;
 organizar os materiais de forma a facilitar as contagens, observando que os itens da 

mesma natureza devem ser agrupados em um mesmo local.

 Demais unidades administrativas 

 Verificar se todos os documentos referentes às movimentações dos bens patrimoniais 
estão disponíveis, tais como:

- os termos de cessão de uso dos bens cedidos e recebidos pelo órgão/entidade;
- os  comprovantes  de  remessa  de  bens  para  manutenção/reparo  fora  dos 

estabelecimentos do órgão/entidade;
- os  comprovantes  de  movimentação  física  dos  bens  entre  as  unidades  do 

órgão/entidade, a exemplo de empréstimo temporário;
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 Instruir  os  servidores  para  que  disponibilizem  todos  os  bens  permanentes  para 

conferência pelos membros da comissão, abrindo armários, arquivos, dentre outros.

7 - Realização do Inventário

7.1 - Das Fases/operações:

 Levantamento -   compreende a coleta de dados sobre todos os bens móveis e imóveis 
constantes do patrimônio do órgão/entidade e é subdividido nas seguintes etapas:

 Identificação – consiste na verificação, por grupos, das características dos materiais de 
consumo permanentes;

 Grupamento - é a reunião dos elementos que possuem as mesmas características;

 Mensuração - ato de contar e fornecer a medida das unidades que compõem o patrimônio, 
tais como peso, comprimento, volume, etc.;

 Arrolamento  -  consiste  no  registro  das  características  e  das  quantidades  obtidas  no 
levantamento, podendo ser:

- sintéticos - quando apresentados agrupados de forma resumida;

- analíticos - quando relacionados individualmente.

 Avaliação -  Na avaliação é atribuída uma unidade de valor ao elemento patrimonial,  a 
partir dos registros contábeis e/ou documentos representativos dos bens.

O simples arrolamento não apresenta interesse para a contabilidade se não for completado 
pela avaliação. Sem a expressão econômica, o arrolamento serve, apenas, para o controle 
da existência dos componentes patrimoniais.

7.2 - Da apuração Física

 Dos estoques

 designar uma equipe para contagem e outra para recontagem;
 em caso de divergência proceder a nova contagem;
 estabelecer o trajeto para que todos os itens sejam inventariados;
 lançar na ficha de prateleira “INVENTÁRIO (mês/ano), a quantidade inventariada e a 

rubrica  do  conferente”.  Na  inexistência  de  ficha  de  prateleira  afixar  uma  etiqueta 
contendo as informações citadas;

 confrontar  o  levantamento  realizado  com  o  inventário  anterior,  para  detectar 
divergências ou ajustes necessários;

 conferir com as quantidades lançadas o relatório emitido pelo almoxarifado ou  unidade 
equivalente  e registrar as diferenças verificadas se for o caso;

 anotar o estado de conservação dos materiais e os itens passíveis de alienação, ou 
para recolhimento a Bolsa de Material;

 Dos bens móveis
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 estabelecer o trajeto para que todos os setores e bens sejam inventariados;
 designar uma equipe para contagem e outra para recontagem;
 em caso de divergência proceder a nova contagem;
 os servidores da área de patrimônio devem ajudar na localização dos bens;
 identificar mediante afixação de etiquetas a palavra – INVENTÁRIO – (mês/ano) e a 

rubrica  do conferente ou outra forma de marcação;
 marcar na carga patrimonial os bens localizados;

 não existindo carga patrimonial anotar em formulário próprio que conste, no mínimo:
- número de ordem;
- número de patrimônio, se for o caso;
- descrição sucinta do bem (inclusive marca e modelo);
- estado de conservação;

Nota:  solicitar à unidade de patrimônio o valor financeiro do bem;

 os bens encontrados sem a plaqueta de identificação do número de patrimônio devem 
ser relacionados para posterior confrontação com a área de patrimônio;

 conferir os bens existentes na unidade administrativa com os constantes no relatório da 
área de Patrimônio (carga patrimonial) registrando as diferenças verificadas;

 anotar o estado de conservação dos bens, os que necessitam de manutenção, os que 
podem ser recolhidos por estarem sem utilidade e os passíveis de alienação ou sugerir 
o seu recolhimento para bolsa de material;

 após o término da conferência de todas as cargas, a comissão deverá, juntamente com 
os  servidores  da  área  de  patrimônio,  confrontar  os  relatórios,  apurando  as 
divergências;

 solicitar a área de patrimônio a relação de bens que estejam extraviados, em processo 
administrativo, com ocorrência policial, dentre outros;

 confrontar com o inventário anterior para ajustes, se for o caso; 
 nas  instituições  que  possuírem   Unidades  Administrativas  descentralizadas,  o 

levantamento  deverá  ser  feito  por  uma  ou  mais  subcomissões  que  procederão  à 
conferência da Carga Patrimonial, registrando as ocorrências e assinando juntamente 
com o responsável pela Carga, para que esse fique ciente das ocorrências registradas.

 Dos bens imóveis 

 identificar  a  relação  de bens  imóveis  sob  a  responsabilidade  do órgão/entidade,  a 
exemplo de imóveis próprios, recebidos e/ou cedidos em cessão de uso ou por meio 
de termo de vinculação;

 designar uma equipe para identificação dos bens imóveis do órgão/entidade;
 marcar na relação patrimonial os bens localizados;
 não constando na relação patrimonial,  anotar em formulário próprio que conste, no 

mínimo:
- número de ordem;
- endereço completo;
- classificação (terrenos – salas e escritório - fazendas – edifícios -  outros)
- descrição sucinta do bem indicando metragem e outros elementos que possibilitem 

a sua caracterização;
- estado de conservação;
- destinação  do  imóvel  a  exemplo  de:  unidade  administrativa/órgão  ocupante  do 

imóvel, imóvel invadido, desocupado, alugado para terceiros;

7.3 - Do  demonstrativo analítico:
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No inventário analítico, para perfeita caracterização do bem, figurarão:

 a descrição padronizada;
 o número de registro;
 o valor (preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço de avaliação);
 o estado (bom, regular, péssimo);
 outros elementos julgados necessários.

Além dessas informações o inventário deverá conter a relação de bens:

 recebidos em “cessão de uso”;
 localizados no órgão/entidade, sem placa de patrimônio;
 localizados no órgão/entidade não constantes da carga patrimonial;
 não localizados no órgão/entidade e constantes da carga patrimonial;
 que se encontram em manutenção, quando couber;

7.4 - Do relatório Final:

7.5   A partir do inventário, deverá ser emitido relatório consolidado e conclusivo, contendo:

 data base de realização do inventário;
 relatórios que serviram de base para realização do inventário;
 metodologia utilizada;
 relação de bens inventariados, agrupados segundo as categorias patrimoniais constantes 

do Plano  de  Contas,  detalhada  em nível  de elemento e  item de despesa  conforme o 
classificador orçamentário;

 demonstrativo de:
 saldo inventariado;
 saldo constante do balancete de 30/11;
 diferenças apuradas;

 localização dos bens inventariados;
 quantidade inventariada;
 valor; 
 estado de conservação dos bens ;
 ocorrências detectadas na carga patrimonial,  devidamente registradas e detalhadas tais 

como:
 bens cedidos e recebidos em “cessão de uso”;
 bens encaminhados para manutenção, quando couber;
 outras informações julgadas necessárias;

 divergências detectadas constando:
 bens  que  se  encontravam  na  unidade  e  não  constavam  no  relatório  de  carga 

patrimonial;
 bens encontrados na unidade sem a placa patrimonial;
 bens  que  constavam  no  relatório  da  carga  patrimonial  e  não  identificados  pela 

comissão;
 sugestão de procedimentos;
 conclusão.

7.4.2 - Do encaminhamento do Relatório Final
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O relatório deverá ser encaminhado ao titular do órgão/entidade que o enviará à Diretoria de 
Contabilidade ou unidade equivalente, para conciliação com o saldo contábil, promovendo os 
respectivos  ajustes contábeis.

O  relatório  deverá  ainda  ser  encaminhado  às  demais  unidades  responsáveis  por  bens 
patrimoniais para:

 ajustes de cargas patrimoniais;
 ajustes de estoques;
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