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Manutenção

Manutenção apropriada garante o adequado 

funcionamento do bem e reduz os custos da 

manutenção corretiva

Manutenção preventiva

É aquela realizada conforme plano ou programa de 

prevenção buscando reduzir a probabilidade de 

falhas e geralmente ocorre de forma periódica 

(exemplos: revisão de veículos em período de 

garantia). 
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Manutenção

Manutenção corretiva

Manutenção preditiva

É aquela que monitora regularmente o rendimento 

operacional e das condições físicas de equipamentos 

e de instalações buscando maximizar o intervalo 

entre manutenções corretivas (exemplo: análise de 

funcionamento de um grupo gerador). 

É aquela realizada em momento posterior à 

falha/quebra do equipamento. 
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Manutenção

Art. 18. Para cada veículo e máquina haverá o 

controle de quilometragem ou de horas trabalhadas 

com o demonstrativo de consumo de combustíveis e 

lubrificantes, e nos serviços mecânicos, das peças e 

acessórios utilizados nos mesmos, mencionando a 

quantidade comprada, o valor e a data da realização 

da despesa (RN 04/01 TCM).
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Manutenção

Manutenção fora das dependências do órgão:

 Especificação completa do bem; 

 Identificação do prestador de serviço; 

 Período estimado para o reparo; 

 Assinaturas das partes envolvidas (responsável 

pelo bem, responsável pelo setor de 

patrimônio e prestador de serviço); e,

 Declaração de responsabilidade sobre o bem. 
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Alienação e 

desfazimento
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Casos de alienação ou desfazimento:

 Bem ocioso

 Bem obsoleto

 Bem excedente

 Bem recuperável

 Bem irrecuperável
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Como decidir quando se desfazer ou alienar 

bens?

Comissão de avaliação de bens (anual):

Estado do bem (recuperável ou não);

Sugerir outro tipo de utilização; 

Recomendar alienação ou desfazimento;

Identificar se houve culpa por avarias e solicitar 

apuração de responsabilidades
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Modalidades de alienação

Leilão público (critério: maior lance)

Permuta (edital público, critério: menor diferença);

Doação (com ou sem encargo – art. 17, L. 8.666/93);

- interesse público justificado;

- avaliação prévia dos bens;

- atendimento a fins e uso de interesse social;

- oportunidade e conveniência em relação a 

leilão ou permuta.       
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E se o bem for irrecuperável?

Desfazimento: renúncia ao direito de propriedade 

com base em termo de inutilização de bem 

elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens.

Exemplos (Dec. Federal 99.658/90):

• contaminação por agentes patológicos;

• infestação por insetos nocivos;

• tóxico ou venenoso;

• radioatividade;

• perigo de utilização fraudulenta por terceiros.
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Extravio e avaria de bens: o que fazer?

Todo usuário do patrimônio tem o dever de 

comunicar irregularidades ao detentor da carga

Detentor da carga: dever de providenciar a instauração 

de processo para apuração da responsabilidade para 

indenização

Extravio ou avaria por força maior: baixa somente 

pode ser realizada após comprovação em processo 

administrativo

Extravio e avaria de bens: o que fazer?

Todo usuário do patrimônio tem o dever de 

comunicar irregularidades ao detentor da carga

Detentor da carga: dever de providenciar a instauração 

de processo para apuração da responsabilidade para 

indenização

Extravio ou avaria por força maior: baixa somente 

pode ser realizada após comprovação em processo 

administrativo
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Baixa: quando ocorre?

Alienação

Desfazimento

Extravio

Processo de baixa:

• Descrição do bem, número patrimonial e 

motivo da baixa;

• Valor estimativo no momento;

• Parecer técnico (Comissão de Avaliação de 

Bens)

• Parecer da autoridade competente
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Baixa

Contabilidade: só pode realizar lançamento no 

imobilizado com o processo concluído

Número patrimonial não deve ser mais 

utilizado
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Depreciação
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É a amortização do valor do preço do 

bem ao longo de sua vida útil.

Depreciação

Prazos de vida útil e taxas de depreciação:

Instrução Normativa n. 1.700/17 – Receita 

Federal do Brasil
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Depreciação

Bens Vida útil (a) Taxa anual %

GALOS, GALINHAS, PATOS, GANSOS, PERUS, PERUAS E 
GALINHAS-D'ANGOLA (PINTADAS), DAS ESPÉCIES 
DOMÉSTICAS, VIVOS

2 50%

REATORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS 
(CARTUCHOS) NÃO IRRADIADOS, PARA REATORES 
NUCLEARES; MÁQUINAS E APARELHOS PARA A 
SEPARAÇÃO DE ISÓTOPOS

10 10%

TRANSATLÂNTICOS, BARCOS DE CRUZEIRO, "FERRY-
BOATS", CARGUEIROS, CHATAS E EMBARCAÇÕES 
SEMELHANTES, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS OU DE 
MERCADORIAS

20 5%

CARROSSÉIS, BALANÇOS, INSTALAÇÕES DE TIRO-AO-
ALVO E OUTRAS DIVERSÕES DE PARQUES E FEIRAS; 
CIRCOS, COLEÇÕES DE ANIMAIS E TEATROS 
AMBULANTES

10 10%

IN 1700/17 - RFB
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Depreciação

Métodos de depreciação

• linear;

• soma dos algarismos dos anos;

• máquina/hora;

Não estão sujeitos à depreciação (NBC T 16.9)

• bens móveis de natureza cultural;

• bens de uso comum;

• animais destinados à exposição ou preservação;

• terrenos rurais ou urbanos.
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Inventário
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O inventário é um procedimento de levantamento 

e identificação de bens e de instalações que busca 

comprovar a existência física, a integridade das 

informações contábeis e a responsabilidade dos 

usuários detentores de carga patrimonial. 

Inventário
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Inventário

Constituir 

Comissão
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modalidade
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bens
Apurar Conciliar

Pesquisar 
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contábeis

mapa de processo
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