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RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 

Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do exercício 

de 2018, do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO, Goiás, Distrito 

Federal e Tocantins. 

A Comissão de Inventário, designada pela Portaria 031 do dia 31 de outubro de 

2018 do CRQ-XII, para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis e 

Intangíveis para o exercício de 2018, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos. 

O Servidor Vitor de Jesus dos Santos, apresenta o relatório de conclusão do 

inventário realizado no ano de 2018, tendo como equipe de apoio na sede do CRQ-XII 

os servidores Erik Silva de Abreu e Pedro Henrique Leal. Na delegacia do CRQ-XII 

localizada em Brasília DF teve como apoio a servidora Raquel Barros Assunção P. 

Negreiros e na delegacia de Palmas TO o servidor Salvador Angelo da Silva. 

. 

1 – OBJETIVO 

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens 

Móveis para o exercício 2018, visando atender a determinação legal, bem como 

identificar os bens não inventariados, ociosos, inservíveis e não encontrados para que 

sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da Unidade. 

2 – METODOLOGIA DO TRABALHO 

Foi utilizada a metodologia de levantamento dos bens com base na planilha de 

controle de patrimônio já existente, com averiguação da localização física dos mesmos 

em cada departamento, bem como sua situação e condição de uso. 

3 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O trabalho de levantamento de dados e averiguação do patrimônio iniciou-se com 
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a localização física dos bens patrimoniais com base na lista já existente. Os patrimônios 

constantes na lista que não se localizavam no departamento foram listados para 

checagem posterior e os bens não tombados foram listados e descritos para posterior 

tombamento.  

Após o levantamento dos dados, foi alimentada a planilha de controle de 

patrimônio e realizada a atualização dos bens de acordo com sua localização física, em 

cada departamento. 

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de 

bens identificados durante o inventário conforme a situação do acervo patrimonial do 

órgão. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pela 

Seção de Patrimônio. 

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO QUANTIDADE 

Total de Bens do órgão 728 

Total de Bens tombados no exercício 16 

Total de Bens baixados no exercício 24 

Total de Bens inservíveis (bens que necessitam de manutenção ou 

sem recuperação) 
12 

Total de Bens que possuem tombamento, porém não foram localizados 09 

Os bens indicados na tabela acima como inservíveis, deverão ser baixados do 

patrimônio e providenciado a sua destinação, pois não são passíveis de serem 

recuperados, por ter se tornado obsoletos ou sua recuperação se tornar mais onerosa 

do que adquirir um bem novo. Recomenda-se também que os bens tombados, porém 

não localizados, devem ter sua destinação investigada, por serem patrimônio público. 
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Após a realização deste inventário, percebe-se que há uma grande dificuldade 

para o servidor responsável no controle e guarda do patrimônio, por falta de ferramentas 

de controle. 

Recomenda-se a aquisição de um software de controle de patrimônio para melhor 

gerir a movimentação dos bens móveis dentro do órgão, manter o controle de suas 

localizações, facilitar futuros inventários e evitar o desaparecimento de bens tombados, 

sem a devida baixa do mesmo. 

Goiânia, 04 de dezembro de 2018. 
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