
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA PRPB Nº 379, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

Regulamenta,  no  âmbito  do  Ministério  Público
Federal  na  Paraíba  Comissões  destinadas  a
elaborar o Inventário anual dos Bens Móveis e de
Almoxarifado.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93, com suas
alterações, e na IN-MPF/SG/SA/Nº 001/93, RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados, para compor Comissões destinadas
a elaborar o Inventário anual dos Bens Móveis e de Almoxarifado da Procuradoria da República no
Estado da Paraíba (João Pessoa), bem como das Procuradorias da República nos Municípios de Campina
Grande, Patos, Sousa, Monteiro e Guarabira, no corrente exercício.

PR/PB

PRESIDENTE : MATIAS LEAL DA FONSECA NETO – Matrícula 24.697

MEMBRO : KASSIO LUIZ ANTONIO CAVALCANTI CHAVES – Matrícula 12.751

MEMBRO : LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA JÚNIOR – Matrícula 25.981

PRM/
CAMPINA GRANDE

PRESIDENTE : JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR – Matrícula 24.189

MEMBRO : ANDESON DE AGUIAR PAES BARRETO – Matrícula: 11.411

MEMBRO : ELCIMEIRE VALES ARAÚJO COSTA – Matrícula: 08.749

PRM/SOUSA

PRESIDENTE : ANDRÉ NUNES FERNANDES – Matrícula 14.384

MEMBRO : JOSÉ EVERARDO FERREIRA MIRANDA – Matrícula: 24.198

MEMBRO : LUCIANA DE MEDEIROS ARAÚJO – Matrícula: 26.992

PRM/PATOS

PRESIDENTE : JOSÉ ORLANDO PEREIRA – Matrícula 25.157

MEMBRO : ANTONIO CARLOS ANDRADE SILVA – mATRÍCULA 25.981

MEMBRO : LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA NETO -  Matrícula 24.236

PRM/MONTEIRO

PRESIDENTE : CAROLINA AZEVEDO TORRES– Matrícula 29.296

MEMBRO : JOSÉ WALDIR DE ALMEIDA – Matrícula 29.296

MEMBRO : LEONARDO DO ESPÍRITO SANTO TEIXEIRA– Matrícula 29.297

PRM/GUARABIRA

PRESIDENTE : RICARDO MEDEIROS CASTELLIANO – Matrícula 27.062

MEMBRO : CRISTIAN ALVES DE SOUZA – Matrícula 27.010

MEMBRO : GUSTAVO CLARINDO GOMES – Matrícula 24.251

§  1º  O  inventário  anual  das  PRMs  será  realizado  por  cada  uma  das  Comissões  e
supervisionado pela Comissão de Inventário da PRPB, que receberá os dados em meio eletrônico, para
serem compilados em Relatório Único, após juntados em um mesmo procedimento.



§  2º  Para  auxiliar  a  Comissão,  poderão  ser  convocados  outros  servidores,  estagiários  e
funcionários de empresas prestadoras de serviços, os quais desenvolverão tarefas administrativas sob
supervisão do respectivo Presidente.

§ 3º O Presidente de cada Comissão, na sua ausência ou impedimento, será substituído por
um dos membros, por ele indicado.

Art.  2º  –  O  levantamento  anual  geral  dos  bens  móveis  e  de  consumo  terá  por  base  o
Relatório  de  Bens  Móveis  e  o  Relatório  de  Posição  de  Estoque  do  Almoxarifado  ou  do  Sub-
Almoxarifado  de  cada  Unidade,  que  compõe  a  estrutura  formal  do  Ministério  Público  Federal  na
Paraíba, fornecido pela SELOG, e objetivará:

a) verificar a existência física dos bens;

b) possibilitar o levantamento global do acervo patrimonial;

c) manter permanentemente atualizados os registros e levantamentos efetuados;

d) confirmar as responsabilidades pela guarda de bens patrimoniais;

e) permitir a conferência e atualização dos bens patrimoniais, no mínimo, por ocasião do
encerramento do exercício.

Art. 3º – As Comissões de Inventário da PRPB e das PRMs, no desempenho de suas funções,
são competentes para:

a) cientificar os interessados sobre todas as Unidades de Localização (UL) envolvidas, com
antecedência  mínima  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  da  data  marcada  para  o  início  dos  trabalhos,
garantindo-se o livre acesso para efetuar levantamento e vistoria de bens, se possível, com elaboração e
publicação anterior de cronograma dos trabalhos com datas e setores;

b) solicitar ao detentor dos bens patrimoniados, elementos para o controle interno e outros
documentos necessários aos levantamentos;

c) requisitar servidores, máquinas, equipamentos, transporte, materiais e o que for necessário
para o cumprimento das tarefas do Serviço de Inventário na unidade e da Comissão;

d) identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados (bom,
ocioso,  recuperável,  antieconômico  ou  irrecuperável) discriminando,  em  Relatório  (Anexo  II),  os
suscetíveis de desfazimento, para ciência da Unidade de Patrimônio;

e) comunicar, formalmente, ao Secretário Estadual a apuração de irregularidades constatadas;

f) relacionar e identificar os bens que se encontrem sem número de tombamento,  sem o
código de barras, sem plaqueta metálica ou outro tipo de etiqueta que comporte o número de patrimônio
ou  sem  o  devido  registro  patrimonial,  informando  imediatamente  à  SELOG,  para  as  providências
cabíveis.

Art. 4º – A Comissão de Inventário de cada PRM terá o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
publicação desta  Portaria,  para apresentar  à  Comissão da PRPB, seu Relatório de Inventário  Anual
(Anexo II).

a)  Os  Relatórios  das  PRMs  deverão  ser  emitidos  pela  respectiva  Comissão,  sendo
organizados por Unidade, U.L. e Detentor de Responsabilidade, conforme o Relatório encaminhado pela
SELOG, por ordem crescente de Número de Patrimônio.



b)  Havendo  divergência  entre  os  bens  inventariados,  quanto  à  sua  localização  e/ou
responsabilidade, o Presidente da respectiva Comissão deverá informar, por meio digital, à SELOG, a
fim de que as correções sejam providenciadas;

c) Feita as devidas correções no Sistema ASI/Web, a SELOG deverá encaminhar à respectiva
Comissão, por meio digital, no prazo máximo de 3 (três) dias, o respectivo Termo de Responsabilidade
ou Termo de Transferência, para que esta providencie a coleta da(s) assinatura(s), inclua no Relatório de
Inventário Anual, e devolva uma via devidamente assinada pelo(s) responsável(is) pela U.L..

Art. 5º – A Comissão de Inventário da PR/PB disporá de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da publicação desta portaria, para apresentar Relatório Final Conclusivo, incluindo todos os Relatórios
de Inventário Anual, à Coordenadoria de Administração da Procuradoria da República na Paraíba. 

Art. 6º – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO

Esse texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 08 out. 2019. Caderno administrativo, p. 12.

Anexo I da Portaria PR/PB Nº 258/2016

ATA DE ABERTURA 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/189532/DMPF_ADM_20191008.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Aos _____ dias do mês de __________de _____, reuniu-se a Comissão instituída pela Portaria nº____, composta

por  __________________,  __________________,  ____________________,  para  a  realização  do  inventário

anual de bens da Procuradoria da República no Município de _____________________, no exercício de 20___,

na sala ______ do prédio ___________________________, às _____horas. 

METODOLOGIA: 

A comissão de posse dos relatórios emitidos pelo órgão responsável pela Gestão Patrimonial, compreendidos

(relacionar os relatórios), deverá inventariar o máximo possível de itens do total existente na Unidade Gestora do

exercício. Serão utilizados como base de dados, todos os grupos de materiais existentes no referido sistema. Os

trabalhos  serão  realizados  no  prazo  da  Portaria_______,  de  acordo  como  cronograma  estabelecido  neste

instrumento, podendo o mesmo ser alterado. 

O total de bens relacionados no Relatório recebido por esta comissão é de _______, em ___/___/____ demonstra

a quantidade de ______ bens. 

Para fins do inventário abaixo o planejamento das atividades: 

__________________ 
Presidente 

____________________
Membro

____________________
Membro

Anexo II da Portaria PR/PB Nº 258/2016 

ATA DE ENCERRAMENTO
RELATÓRIO 



Aos _____ dias do mês de __________de _____, reuniu-se a Comissão instituída pela Portaria nº____, composta

por __________________, __________________, ____________________, para a realização do inventário de

bens  patrimoniais,  no  exercício  de  20___,  na  sala  ______  do  prédio  ___________________________,  às

_____horas. A Comissão reuniu-se para o encerramento dos trabalhos, editando relatório de encerramento das

atividades, o qual segue abaixo transcrito: 

Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis do exercício 2016

PRM/_____________________

A Comissão Inventariante nomeada pela Portaria n° ____, de 10 de outubro de 2016 da Direção da ___________

(nome da Unidade ou Órgão), designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício

2016, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos. 

1 – OBJETIVO 

O objetivo desse relatório  é  apresentar  os resultados do Inventário Anual de Bens Móveis  para o exercício

___________, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e

inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da Unidade”. 

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

 

Apresentar os procedimentos que foram tomados para a execução do inventário, (a forma como foi realizado). 

3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO 

Detalhar como foi realizado o trabalho. Descrever as fases de sua realização e os eventos ocorridos, bem como

as dificuldades observadas durante a realização do trabalho. 

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Abaixo  são  apresentadas  informações  relativas  às  quantidades  de  bens  identificados  durante  o  inventário

conforme a situação do acervo patrimonial da Unidade. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios

em anexo, emitidos pelo órgão Gestor dos Bens Patrimoniais. 

5 – RESUMO DO INVENTÁRIO QUANTIDADE:
 

Total de Bens da Unidade

Total de Bens tombados no exercício: 

Total de Bens baixados no exercício:



Total de Bens ociosos:

Total de Bens inservíveis (bens que necessitam de manutenção ou sem recuperação)

Total de Bens não inventariados (não encontrados no processo de inventário) 

Relacionar os problemas identificados em relação ao acervo patrimonial.

Relacionar as dificuldades encontradas para a realização do inventário.

 

Apresentar a situação atual do respectivo órgão e os principais problemas enfrentados pelo setor para a
boa execução de suas atividades.

Apresentar proposta de ações (recomendações) que deverão ser tomadas pela Unidade Gestora para
solução dos problemas relacionados.

___________________, ____ de ___________________ de _____________. 

__________________ 
Presidente 

____________________
Membro

____________________
Membro


