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RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO 

EXERCÍCIO 2017, PALESTINA DO PARÁ–PA 

 

 

A Comissão de inventário nomeada pela Portaria n° 054/2017, de 14 de agosto de 

2017, da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, designou a presente Comissão para 

proceder a avaliação de Bens Móveis e de valor locatício e implantação do controle dos 

bens públicos da Prefeitura Municipal deste município. 

 

1 – OBJETIVO 

 

O objetivo deste primeiro relatório é apresentar o trabalho de controle dos bens 

públicos, assim como implantação de registro de bens Móveis para o exercício de 2017, 

visando atender a determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados de 

exercícios anteriores. Da mesma forma, busca-se identificar, catalogar e descriminar os 

bens ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis com o 

devido ajuste do acervo patrimonial da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará e 

demais unidades sob sua responsabilidade. 

 

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO 

 

O inventário de bens patrimoniais e de valor locatício da Prefeitura Municipal 

de Palestina do Pará tem sido realizado sistematicamente desde a  i m p l a n t a ç ã o  

d a  c o m i s s ã o ,  quando foi feito o inventário patrimonial de todos os bens de 

responsabilidade do órgão sede deste município, e realizado o tombamento dos mesmos, 

por meio da utilização de sistema de automação de gestão pública integrada 
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kitpublico.online (software  utilizado  por esta municipalidade). 

Mister destacar que a Comissão Inventariante esteve verificando “in loco”, a   

existência   física dos béns, conferindo as quantidades e atribuindo os valores e/ou custos 

de mercado considerando a documentação contábil existente, dos referidos bens e sua 

representatividade numérica do ponto de vista financeiro e estado de 

conservação/preservação. 

 

3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO 

 

Foi concluído o ajuste e a implantação na sede da prefeitura municipal de 

Palestina do Pará, permitindo a conclusão e efetivação dos seguintes serviços: 

 

a) Foi realizada a conferência “in loco” dos bens, observando a situação física de 

cada um e a sua localização conforme controle patrimonial existente. O(s) Bem(ns) 

que apresentou(aram) avarias foi(ram) encaminhado(s) para o Departamento de 

Serviços Gerais, a fim de ser realizado serviço de natureza a trazer o devido reparo, 

nos casos em que couber; 

b) Foram levantados os bens que estavam sem valor patrimonial, e foram atribuídos 

os novos valores considerando o seu estado e o valor de mercado, bem como foram 

atualizados os valores dos bens originários da documentação contábil levando-se em 

consideração seu estado e o preço de mercado. 

 

Esta comissão iniciou os trabalhos em setembro de 2017 realizando “in loco” o 

inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste 

município e realizando o tombamento dos mesmos. 

Certifico ainda que devido à grave crise que assola nosso País, e resultando a esta 

municipalidade reduzir custos e gastos com pessoal de apoio e devido ao grande número 
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de órgãos e bens a serem contabilizados. O trabalho é realizado com número reduzido de 

colaboradores. Esta comissão está trabalhando para que no decorrer dos anos seguintes 

sejam cumpridas todas as etapas de implantação, tombamento de registro e controle dos 

bens públicos dos órgãos restantes visando atender a determinação legal em vigor. 

 

4 – CONCULUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de bens 

identificados durante o inventário conforme a situação do acervo patrimonial. Essas 

informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pela Seção de 

Patrimônio. 

 

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO 

 
DESCRIÇÃO ANO QUANTIDADE VALOR R$ 

Total de Bens inventariados 2017 460 407.648,59 
Total de Bens tombados no exercício 2017 460 407.648,59 

 

Por se tratando de implantação, este município, esta procurando se adequar as 

determinações legais, e por isso vem buscando meios para um melhor acompanhamento, 

gerenciamento e cuidados com os bens móveis e imóveis do patrimônio público. 

Os bens inservíveis não foram catalogados, pois estamos iniciando todo registro 

de controle dos bens. Este inventário está sendo realizado conforme as normas vigentes 

da Administração Pública. 

É o relatório para consideração superior. 

Palestina do Pará – Pará,  2 de janeiro de 2018. 

 

Cristiano Veloso Melo 

Presidente da Comissão 

 


