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ANEXO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003-PROAF/UNICENTRO, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
Item Fato Gerador Obrigatoriedade

1 Dec 8955/18, Manual GPM e Res. 01/2018

1.1 Conforme quadro descritivo do Art. 1º da Res. 01/2018

1.2 item 2.3 Reavaliação do Anexo Único do Dec 8955/2018

1.3 Transferir  ao GPM apenas os itens reconhecidos pelos setores.
1.4

1.5

2 Dec 8955/18, Manual GPM e Res. 01/2018

2.1 Item III do Art, 2º da Res. 01/2018

3 Item III e IV do Art. 2º da Res. 01/2018

4

5 Utilizar etiquetas definidas pelo manual GPM

6 Item VI do Art. 2º da Res 01/2018

6.1

6.2

6.3

7

8 item VIII  do Art. 2º da Res. 01/2018

9

9.1

Implantação dos procedimentos patrimoniais, Cfe Dec 8955/18 e Anexo Único, Manual 
de Gestão de Bens Móveis e Res. 01/2018.

Descrição da rotina: 1-Inventário físico e atualização do sistema atual, 2- Importação 
dos bens cadastrados no SGU para o GPM e 3- Adoção dos procedimentos de 
Avaliação no GPM.

Avaliação GPM: a avaliação no GPM consiste em informar o estado do bem e a vida útil 
do bem conforme fator de Avaliação definido pelo Anexo Único do Dec 8955/2018. O 
próprio GPM estabelece o valor financeiro do bem a partir das informações estado do 
bem e vida útil do bem. Informações Izabel  Cristina Camargo Germann-CELEPAR fone 
41-32006413

Elaborar relatório com os bens reconhecidos pelos setores e outro com  os bens não 
reconhecidos. O relatório dos bens não reconhecidos deve ser protocolizado pela 
DIRPAT ao Titular do órgão para atendimento ao item IX do Art. 2º da Res. 01/2018.
Avaliação dos bens: considerando o Art. 3º da Res 01/2018, a Avaliação deve ocorrer 
no GPM para que seja possível movimentar os bens para o processo “Relação-Carga”.

Utilizar o Manual técnico de orçamento para classificar os equipamentos e mat. 
permanentes.

Incorporar todos os bens classificados como equipamento e material permanente no 
SGU Patrimônio antes de transferidos para o GPM.

Após Realizar o inventário físico incorporar todos os bens classificados como 
equipamento e material permanente no SGU Patrimonio antes de exportar para o GPM
Registrar  no SGU e gerar o relatório de inventário informando o estado de conservação 
do bem (novo, bom, regular e inservível) e a Vida útil futura do bem  antes da 
implantação no GPM. Aplicar os fatores de vida útil constante do Anexo Único do Dec 
8955/2018

inciso IV do Art. 2º Res. 01/2018 e item 2.3 Reavaliação do 
Anexo Único do Dec 8955/2018

Utilizar a plaqueta de tombamento da UNICENTRO para controle dos bens no SGU e 
após a transferência para o GPM identificar com as plaquetas da SEAP
Atualizar e ajustar no SGU o setor de lotação dos bens cadastrados que possuam a 
identificação “não localizados, não encontrado ou outro que não demonstre  
exatamente a localização do bem móvel”.
Os bens que não forem localizados ou reconhecidos pelos setores que realizaram o 
inventário devem permanecer com o último setor de lotação informado no SGU 
Patrimonio
No caso de haver mais de uma plaqueta para o mesmo bem, a DIRPAT deve identificar 
a origem do bem, se foi convênio, doação ou outros. Não sendo possível, os mesmos 
devem ser relacionados, protocolizados e encaminhados ao titular do órgão para 
providencias.

Bens recebidos em doação que não possuem tombamento: os mesmo devem ser 
tombados e inserido no SGU e GPM.
Equipamentos adquiridos a partir de 2012 obrigatoriamente, deverão ser cadastrados 
com os dados de aquisição como : fornecedor, data de NF, Número da NF, valor do 
bem, e outros necessários para a identificação do bem. Segundo item 2.2 
Reconhecimento do Anexo do Dec 8955/18 o GPM flexibiliza o cadastro de bens 
adquiridos até 31/12/2017, pois somente assim o órgão poderá ter em médio e longo 
prazo o cadastro com o preenchimento detalhado completo.

item VI  do Art. 2º da Res. 01/2018. Item 2.2 
RECONHECIMENTO Dec 8955/2018

Os equipamentos e material permanente classificados como Inservíveis, deverão ter 
seus cadastros atualizados no SGU. Os mesmos poderão ser baixados somente após o 
processo de alienação (leilão ou doação).
No caso de se constatar o “Extravio”: desaparecimento de bem ou de seus 
componentes, ou a falta de bens móveis na ocasião do inventário:  a DIRPAT deve 
comunicar, por meio de protocolo, ao titular do órgão para que seja aberto processo, 
buscando esclarecimentos, e se, necessário registrar o boletim de ocorrência policial. 
Após a conclusão do processo de sindicância, o Titular do órgão,se assim entender, 
poderá autorizar a baixa dos bens não localizados, pelo motivo “Extravio”

item IX  do Art. 2º da Res 01/2018 e itam 8 Irregularidades do 
Anexo Unico do Manual de Gestão de Bens Móveis da Res. 
8726/2009 SEAP

Rotina para falta de bens móveis: embora possa existir a identificação no SGU os 
mesmos não serão inseridos no GPM e será formalizado ao Titular do órgão por meio de 
protocolo eletrônico. Nesse protocolo deve conter: relação de bens conforme a 
descrição constante no SGU Patrimonio e ata da Comissão descrevendo o fato.
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ANEXO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003-PROAF/UNICENTRO, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
Item Fato Gerador Obrigatoriedade

10 item X  do Art. 2º  da Res 01/2018

RELAÇÃO CARGA
11 Art. 3 da Res 01/2018

12 Parágrafo 1º do Art. 3º da Res. 01/2018

13 Parágrafo 2º do Art. 3º da Res 01/2018

VEÍCULOS
14 Os veículos devem ser inventariados  inclusive os classificados como Inservíveis. Art. 4º da Res. 01/2018

15 Parágrafo único do Art. 4º da Res 01/2018

TRATORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
16 Art. 4º da Res. 01/2018

BENS SEMOVENTES
17

18
A entrada dos semovente se da por nascimento, doação, compra ou permuta.

19

20

21

22 Definir quem irá realizar esse levantamento

Após a baixa dos bens móveis, a DIRPAT deverá gerar o Termo de Baixa, assiná-lo e 
após aprovação do Titular do órgão, enviar a DIRCONT para que sejam procedidos os 
registros Contábeis.

Os equipamentos e materiais permanentes que apresentem valor inferior a R$1.000,00 
(um mil reais) na aquisição ou após o processo de avaliação ou reavaliação poderão ser 
movimento dentro do GPM para o processo Relação-Carga.

O bem móvel controlado não será depreciado e é facultado a realização do 
procedimento  e reavaliação.

Após a movimentação dos bens a DIRPAT deverá gerar o Termo de Movimentação, 
assiná-lo e após aprovação do Titular do órgão, enviá-lo a DIRCONT para a realização 
dos procedimentos Contábeis.

Caberá a DITRAN fazer o inventário de todos os veículos sob sua guarda e 
responsabilidade, inclusive os veículos classificados como “inservíveis”, bem como 
atualização no SGU e GPM

Os tratores maquinas e implementos agrícolas devem ser inventariados  inclusive os 
classificados como Inservíveis.

Os semoventes serão classificados contabilmente no grupo Bens Móveis. Trata-se de 
animais para reprodução, engorda, trabalho ou pesquisa científica.

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018

O controle patrimonial de semoventes exige que os mesmos sejam identificados e 
registrados para fins de acompanhamento (quantitativo, comercial, controle de 
zootecnia, vacinação e outros). ´Obrigatório possuir o Registro do Animal por ficha de 
Cadastro de Semoventes, preferencialmente eletrônica, devendo ser preenchido pelo 
órgão . Suas características devem ser feitas preferencialmente por um técnico ou 
médico veterinário.

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018

O tombamento do animal ocorrerá  no sistema patrimonial com as seguintes 
informações.  I. Número do registro animal (acompanhará por toda vida o animal)     II. 
Nome do animal     III. Data de nascimento     IV. Nome do progenitor     V. Número de 
registro do progenitor     VI. Nome da progenitora     VII. Número de registro da 
progenitora     VIII. Tatuagem (número de tatuagem do animal)     IX. Espécie ou Classe   
  X. Tipo genético     XI. Raça     XII. Sexo     XIII. Pelagem (branca, preta, vermelha, 
marrom, cinza, malhado ou outros)     XIV. Demais descrições do animal     XV. Forma de 
ingresso (compra, doação, permuta, nascimento, outras)     XVI. Classificação contábil    
 XVII. Tipo do documento de aquisição     XVIII. Número do documento de aquisição 
(empenho ou processo)     XIX. Nome do fornecedor (empresa, criador ou doador)     
XX. Data de incorporação     XXI. Número do Termo de Responsabilidade (usualmente 
quando de pesquisa ou estudos)     XXII. Valor unitário     XXIII. Responsável pelo bem 
    XXIV. Responsável pelas informações     XXV. Responsável pelo lançamento das 
informações     XXVI. Outras informações

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018

é facultado ao órgão a possibilidade de imobilizar bens de menor valor, quando 
entender necessário, como ratos, pintinhos, coelhos, e outros usados em pesquisas e 
estudos e que exige um acompanhamento e controle rigoroso.

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018
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ANEXO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003-PROAF/UNICENTRO, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
Item Fato Gerador Obrigatoriedade

LIVROS
23

Os livros adquiridos par bibliotecas públicas são considerados material de consumo
24

BENS INTANGÍVEIS
25 Art. 6º da Res. 01/2018

RESOLUÇÃO 01/2018-SEAP/SEFA/CGE – BENS IMÓVEIS
26 Art. 5º da Res. 01/2018

27 Autárquica deverão ser cadastrados no sistema GPI Parágrafo 1º do Art. 5º da Res. 01/2018

28 Parágrafo 2º do Art. 5º da Res. 01/2018

29 Conforme quadro descritivo do Art. 1º da Res. 01/2018

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018

Os livros adquiridos que não se destinarem a bibliotecas públicas deverão manter os 
procedimentos de aquisição e classificação na natureza de  despesa Material 
Permanente-incorporando ao patrimônio.

Item 2.2 RECONHECIMENTO do Anexo Único do Dec 
8955/2018

Para o tombamento dos bens intangíveis classificados como “SOFTWARE” no sistema 
GPM, cada órgão deverá consultar a CELEPAR, para identificação como: data de 
implantação, valor justo do ativo mensurado com segurança, vida útil e se o bem 
possui vida útil definida ou indefinida

Os cadastros de bens imóveis inseridos pleo Estado no GPI devem ser conferidos pelo 
órgão,a  fim de verificar inconsistências, cadastro duplicados ou bens não 
incorporados

Os bens imóveis de propriedade de Terceiros (locação, cessão de uso, comodato e 
outros, ocupados pela Administração.

Descrição da rotina: 1- Conferencia do castro dos imóveis no Sistema GPI, 2- solicitação 
de ajustes nos cadastros dos imóveis, 3-Solicitação de incorporação de imóveis, se 
houver, 4-Registros Contábeis dos bens imóveis a partir do GPI
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