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O que integra o 

patrimônio público?

3



São públicos os bens do domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de 

direito público interno; todos os outros são 

particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem (Art. 98, CC).
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São bens públicos:

 os de uso comum do povo, tais como rios, 

mares, estradas, ruas e praças;

 os de uso especial, tais como edifícios ou 

terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da Administração;

 os dominicais, que constituem o patrimônio 

das pessoas jurídicas de direito público, como 

objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma 

dessas entidades. (Art. 99, CC)
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Os bens de uso comum que 

absorveram ou absorvem recursos 

públicos, ou aqueles eventualmente 

recebidos em doação, devem ser 

incluídos no ativo não circulante da 

entidade responsável pela sua 

administração ou controle, estejam, ou 

não, afetos a sua atividade operacional.

NBC T 16.10

6



Por que contabilizar os bens de uso comum do povo?

“As demonstrações contábeis não 

representam adequadamente a 

posição patrimonial do município”
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Devem ser contabilizados:

 Bens de uso comum que absorveram ou 

absorvem recurso público

 Bens de uso especial (todos)

 Bens dominiais (todos)
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Mensuração

pelo valor da aquisição

pelo valor de construção ou 

produção

outros parâmetros de 

referência (exceção)

registro pelo 

valor original
prudênciaX
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A incorporação
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Incorporação

1ª etapa após o recebimento do 

material permanente

consiste na classificação e registro do 

bem no sistema de controle patrimonial 

da instituição

todo registro deve conter:

- descrição do item;

- valor da aquisição;

- número da nota fiscal e de empenho;

- prazo de garantia;

- características físicas;

- características técnicas.
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Incorporação

bens obtidos a título gratuito (doações):

- o valor do bem é o da avaliação ou o valor constante 

no procedimento de doação (NBC T 16.10)

bens produzidos pela própria instituição:

- soma dos custos estimados de fabricação
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Classificação dos bens

Classe Código Grupo Código Identificação Código

Aparelhos e 

utensílios 

domésticos

1

Aspirador 1 Pó e água 1

Fogão 2 Embutir a gás 2

Refrigerador 3
Geladeira duplex 3

Frigobar 4

Código 134 = Frigobar

Incorporação

Número 

patrimonial
Código Descrição Valor

Empenho/

NF
Garantia

Características 

físicas

Características 

técnicas

125801 134

Frigobar 

Electrolux 79 

Litros RE80

698,00 
00154/

00S422AG
12 meses

Branco, 49,05 cm 

x 64,00 cm x 

54,00 cm

220 v, PS Cristal, 

Cold Drink
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Não distribuir nenhum material às 

unidades antes de incorporá-lo.

14



Número patrimonial

identificação mediante plaqueta, gravação, etiqueta 

ou qualquer outro meio adequado

todo bem deve ter um número único de 

patrimônio ou tombamento a ele associado

a numeração deverá ser sequencial por ordem de 

cadastro

agrupar bens cuja identificação seja inconveniente 

em um mesmo número patrimonial
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- rapidez na entrada de dados;

- eliminação de erros;

- eliminação de escrita manual e digitação;

- identificação única de um bem;

- redução do tempo de inventário.16



Controle físico

O que acontece quando um bem é extraviado? 

De quem é a responsabilidade pelo extravio?
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Modalidades de movimentação de bens

Recolhimento

Redistribuição

Movimentação de bens de uma unidade para o 

depósito de patrimônio, se houver, com a respectiva 

regularização de carga patrimonial. 

Movimentação do depósito de patrimônio, se houver, 

para uma determinada unidade, com a respectiva 

regularização de carga patrimonial. 
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Modalidades de movimentação de bens

Alienação

Remanejamento

Movimentação entre detentores de carga patrimonial, 

podendo ocorrer em duas modalidades: sem 

movimentação física (transferência de titularidade de 

função de chefia) ou com movimentação física. 

Modalidade que consiste na transferência do direito de 

propriedade de bens do órgão para outra instituição 

mediante venda, permuta ou doação 
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Modalidades de movimentação de bens

Cessão

Desfazimento

Modalidade que consiste na transferência gratuita de 

posse e direito de propriedade do órgão para outros 

órgãos ou entidades da administração pública sem 

quaisquer ônus para o cedente. 

Modalidade que consiste no abandono ou inutilização, 

quando verificada a impossibilidade ou inconveniência 

de alienação do material classificado como 

irrecuperável, ocioso e/ou obsoleto. 
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Movimentação centralizada e 

descentralizada

Centralizada: o setor de patrimônio realiza 

a emissão dos termos e cobra a assinatura 

dos responsáveis (maior controle, maior 

sobrecarga)

Descentralizada: o setor de patrimônio 

providencia formulários que serão 

preenchidos pelas unidades (menor 

controle, menor sobrecarga)
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