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NORMA DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO 

NO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO:  GESTÃO PATRIMONIA
ANEXOS: A)modelo de Relatório de D
  B) modelo de Inventário;

C) modelo de Certificado de R
D) modelo de Termo de Responsabilidade de I

E) modelo de Comunicação Interna para transf
de Incumbência; 
F) modelo de Comunicação Interna para transferência de materi

 G) modelo de Comunicação Interna
 H) modelo de Cautela;
 
 
 
1 – DEFINIÇÃO 
 

Estabelecer no âmbito interno, normas

Abrigo do Marinheiro (AMN) e no Regimento Interno do DRAMN

gestão do patrimônio, bem como atribuir responsabilidades para os agentes envolvidos no processo. 

 
2 – DISTRIBUIÇÃO 
 

Interna no âmbito do DRAMN
 
3 – PROCEDIMENTO 
 

O Patrimônio do DRAMN-RJ é constituído pela universalidade de bens móveis e imóveis, direitos, 

subvenções, dotações, legados, doações ou aquisições, além de outros bens e valores, que poss

venha a possuir. 

O valor mínimo para imobilização de itens no Ativo permanente, a partir de 01/02/2015, de acordo 

com o art. 2º lei 12.973 de 13/05/2014, é de R$ 1.200,00, devendo tais itens ter prazo de vida útil não inferior 

a um ano. Os demais bens abaixo de tal valor devem ser considerados como despesa.

4–RESPONSABILIDADES 
 

Para o correto cumprimento do processo de Gestão Patrimonial são definidas as 
para o Gestorde Patrimônio:  

 

ABRIGO DO MARINHEIRO 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO NO RIO DE JANEIRO

CNPJ nº 72.063.654/0012-28 
rasil, 10.592 - Penha – CEP: 21012-350, Rio de Janeiro 

Tel. (21) 2584-8908 
 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO

NO RIO DE JANEIRO – DRAMN-RJ 
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GESTÃO PATRIMONIAL 
modelo de Relatório de Discrepâncias; 

nventário;   
Certificado de Recebimento de Material; 

esponsabilidade de Incumbência; 
omunicação Interna para transferência de responsabilidade de E

modelo de Comunicação Interna para transferência de material para outra I
modelo de Comunicação Interna para material em excesso na Incumbência;

autela; 

Estabelecer no âmbito interno, normas em complemento ao contido no Estatuto e no Regulamento do 

Abrigo do Marinheiro (AMN) e no Regimento Interno do DRAMN-RJ, para definir procedimentos para a 

, bem como atribuir responsabilidades para os agentes envolvidos no processo. 

do DRAMN-RJ. 

RJ é constituído pela universalidade de bens móveis e imóveis, direitos, 

subvenções, dotações, legados, doações ou aquisições, além de outros bens e valores, que poss

O valor mínimo para imobilização de itens no Ativo permanente, a partir de 01/02/2015, de acordo 

com o art. 2º lei 12.973 de 13/05/2014, é de R$ 1.200,00, devendo tais itens ter prazo de vida útil não inferior 

bens abaixo de tal valor devem ser considerados como despesa. 

Para o correto cumprimento do processo de Gestão Patrimonial são definidas as 

INHEIRO NO RIO DE JANEIRO 

350, Rio de Janeiro - RJ 

MARINHEIRO 

erência de responsabilidade de Encarregado 

al para outra Incumbência; 
ncumbência; 

em complemento ao contido no Estatuto e no Regulamento do 

RJ, para definir procedimentos para a 

, bem como atribuir responsabilidades para os agentes envolvidos no processo.  

RJ é constituído pela universalidade de bens móveis e imóveis, direitos, 

subvenções, dotações, legados, doações ou aquisições, além de outros bens e valores, que possui ou que 

O valor mínimo para imobilização de itens no Ativo permanente, a partir de 01/02/2015, de acordo 

com o art. 2º lei 12.973 de 13/05/2014, é de R$ 1.200,00, devendo tais itens ter prazo de vida útil não inferior 

  

Para o correto cumprimento do processo de Gestão Patrimonial são definidas as seguintes atribuições 
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1) planejar e executar ações para a conservação dos bens móveis e imóveis; 

2) exercer a gestão dos bens patrimoniais; e 

3) ao término de cada exercício financeiro, efetuar os seguintes procedimentos para fechamento 

patrimonial: 

a) Inventário Anual de Bens de estoque; e 

b) Inventário de Bens Móveis. 
 

4.1 O Gestor de Patrimônio efetuará o controle dos bens patrimoniais por meio da realização de 

inventários físicos efetuados pelos Encarregados de Incumbências, no mínimo uma vez por semestre nos 

meses de fevereiro e agosto.Podendo ser realizado em caráter excepcional devido à passagem da função de 

Gestor de Patrimônio, troca do Encarregado de Incumbência ou quando solicitado pela Diretoria do 

DRAMN-RJ. 

 

4.2 Compete ao Gestor de Patrimônio acompanhar os processos de baixa de materiais autorizados pelo 

Diretor Departamental, efetuando a baixa do material no controle de bens patrimoniais, e encaminhar o 

processo à tesouraria para as providências necessárias, além de observar os registros contábeis de 

depreciação. 

4.3 Bimestralmente, deverão ser realizados inventários rotativos que consistem no levantamento 
contínuo e seletivo dos materiais existentes em estoque ou daqueles permanentes distribuídos para uso, 
realizado de acordo com uma programação prévia, de forma que todos os itens sejam recenseados ao longo 
do ano. 

4.4Serão indicadas, por meio de Memorando as Incumbências a serem inspecionadas e os respectivos 
funcionários a serem designados como inspetores. 

 
4.5O Inspetor deverá apresentar ao Gestor de Patrimônio as discrepâncias encontradas, atestando a 

existência do material ou apontando as discrepâncias encontradas no Relatório de Discrepâncias (Anexo A). 
 

4.6Serão consideradas discrepâncias: 
 I) Ausência de material constante na relação do Termo de Responsabilidade dos Bens 

Patrimoniais; 
  II) existência de material que não conste na relação do Termo de Responsabilidade dos Bens 

Patrimoniais; 
III) material sem etiqueta de identificação; e 
IV) material em condição de excesso, ou seja, avariado, obsoleto, ou que não apresente 

condições de reparo, devendo assim ser destinado ao procedimento de baixa. 
 

 4.7 O Inventário Rotativo poderá substituir o Inventário Anual, desde que inspecionadas todas as 
incumbências no período corrente. 

 
4.8Visando a facilitar o controle interno, nos Inventários dos Materiais Permanentes, deverá ser 

preenchido pelo Encarregado de Incumbência o documento de Inventário (AnexoB), onde consta a descrição, 
o número patrimonial, data, valor de aquisição e estado dos bens recenseados. 
 

4.9A denominação ou substituição dos agentes designados para exercerem funções dentro da Gestão 
Patrimonial, deverão ser realizadas mediante Ato Decisório do Diretor Departamental, permitindo a 
identificação de todos que detém parcela de responsabilidade sobre os bens do DRAMN-RJ. 
 

4.10Compete ao Diretor Departamental onerar ou alienar bens móveis e ou equipamentos, quando 
estes forem de valores iguais ou inferiores a 30 (trinta) salários mínimos; para superiores a 30 (trinta) salários 
mínimos, deverá submeter à apreciação da Diretoria do AMN, observando-se o disposto no art. 22, I do 
Estatuto do AMN. 
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5– CONTROLE DOS MATERIAIS 
 

Ao adquirir um material, o comprador deverá entregar uma cópia do título de crédito juntamente com 
o certificado de recebimento de material (AnexoC) ao Gestor de Patrimônio para que seja efetuado o 
controle,e dar o destino de acordo com os procedimentos abaixo: 

 
a) Material para Estoque–guarda do material em paiol apropriado, fazendo o lançamento em fichas 

de controle e encaminhar o título de crédito à tesouraria para as providências necessárias; 
b) Material de Consumo Imediato– entrega do material ao responsável do setor solicitante, mediante 

certificação de recebimento do material e encaminhar o título de crédito à tesouraria para as 
providências necessárias; 

c) Material Permanente – providenciar a guarda do material até o término do processo de 
incorporação do material no Controle de Bens Patrimoniais e, após o cadastramento, entrega do 
material ao responsável do setor solicitante e encaminhamentodo título de crédito à tesouraria para 
as providências necessárias. 

 
 
5.1Encarregado de Incumbência 
 

a) A responsabilidade dos bens sob cuidados do Encarregado de Incumbência será formalizada pelo 
Termo de Responsabilidade de Incumbência (AnexoD). 

b) Deverá manter o material sob sua responsabilidade com as etiquetas em perfeito estado, 
providenciando sua substituição quando se tornarem ilegíveis; 

c) O Encarregado de incumbência, antes de se desligar da Área Recreativa Esportiva e Social da 
Casa do Marinheiro (ARES-CMN), deverá transferir o material sob sua responsabilidade por meio 
de Comunicação Interna (CI) (Anexo E); e 

d) Deverá comunicar imediata e formalmente ao Diretor Departamental, conforme o caso, 
informando ao Gestor de Patrimônio, qualquer perda ou extravio ocorridos com o material sob sua 
responsabilidade. 

 
5.2 Transferência entre incumbências 
 

O Encarregado de Incumbência deverá comunicar, por meio de CI(AnexoF), ao Gestor de Patrimônio 
a necessidade de transferência do Material para outra incumbência, cabendo ao Gestor proceder aos registros 
pertinentes. 
 
5.3Material em excesso nas Incumbências 
 

Ao constatar a necessidade de destinação de algum material em excesso sob a sua responsabilidade, o 
Encarregado de Incumbência deverá comunicar, por meio de CI (AnexoG), ao Gestor de Patrimônio, que 
determinará a condição de excesso e procederá à destinação apropriada, após aprovação do Diretor 
Departamental. 
 
5.4Material destinado a conserto ou a manutenção 
 

a) Quando for autorizado, em documento próprio, o reparo ou a manutenção do material por 
terceiros, o Encarregado da Incumbência deverá providenciar a emissão de CAUTELA (AnexoH), 
em duas vias, autorizada pelo seu respectivo superior hierárquico; 

b) A responsabilidade pela entrega e recebimento do material em reparo será do Encarregado de 
Incumbência; e 

c) As substituições de peças ou qualquer componente de um bem móvel, pintura ou nova forração 
capaz de alterar a sua identificação serão, obrigatoriamente, comunicadas ao Gestor de 
Patrimônio, que fará as alterações cabíveis. 
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5.5Empréstimo de material 
 

a) Os Empréstimos de Materiais deverão ser formalizados pelo Encarregado de Incumbência por 
meio de CAUTELA, devidamente datada e assinada pelo recebedor; 

b) Nenhum material poderá ser emprestado ou alocado no setor sem o conhecimento do Encarregado 
de Incumbência e do Gestor de Patrimônio. 

 
 
6– VIGÊNCIA 
 

Esta NORINT entra em vigor na presente data. 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, em 14 de Março de 2018. 
 
 
 

ISAAC NEWTON VIEIRA 
Diretor Departamental 

 
 


