
  



  

FOTOS DOS BENS

NÃO É NECESSÁRIO FOTO INDIVIDUAL DE 
CADA BEM.

● Classes e cadeiras escolares

● Mesas, cadeiras, armários 

● Equipamentos eletrônicos, computadores, etc.



  



  



  



  



  



  



  

MODELO DA PLANILHA



  

CLASSIFICAÇÃO
I- Ocioso ou obsoletos: quando, embora em perfeitas 
condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 

II-  Recuperável: quando sua recuperação for possível e 
orçar, no âmbito, a cinquenta por cento de seu valor de 
mercado; 

III- Antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, ou 
seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, 
desgaste prematuro ou obsoletismo; 

IV- Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para 
o fim a que se destina devido a perde de suas 
características ou em razão da inviabilidade econômica de 
sua recuperação. 



  

PLANILHA COM INFORMAÇÃO
 DO BENS

● Enviar por email

amonteiro@caxias.rs.gov.br

lmlima@caxias.rs.gov.br

elcorrea@caxias.rs.gov.br

edbsantos@caxias.rs.gov.br

mailto:amonteiro@caxias.rs.gov.br
mailto:lmlima@caxias.rs.gov.br
mailto:elcorrea@caxias.rs.gov.br
mailto:edbsantos@caxias.rs.gov.br


  

PRAZO PARA ENVIO 
DA PLANILHA

● ATÉ DIA 05 DE ABRIL 



  



  

RECOLHIMENTO DOS BENS

● Agendamento para o recolhimento

 Manutenção da Smed

● Termo de Transferência

Patrimônio Móvel           Manutenção Smed 

● Somente serão recolhidos os bens da 
transferência



  

CARGA PATRIMONIAL

● Após o recolhimento e a conferência dos bens 
entregues no depósito, a tansferência será 
encerrada no sistema.

● Os bens não irão mais compor a carga 
patrimonial da escola.



  

PARECER OU LAUDO
● Depende do tipo de bem e do problema 

apresentado.

● Situações que for possível justificar o descarte 
sem conhecimento técnico: PARECER.

● Situações em que for necessário conhecimento 
técnico para identificar o problema: LAUDO.



  

Equipamentos de Informática

● Laudo da empresa prestadora de serviços 
contratada pela escola.



  



  

Como preencher o parecer 
● Preencher o cabeçalho com os dados da 

escola e do(s) bem(ns).

● Selecionar a classificação: Ocioso, 
Recuperável, Irrecuperável ou Antieconomico.

● Descrever o problema apresentado.

● Assinatura de dois servidores da escola. 



  



  

Quando serão entregues os laudos 
e pareceres de baixa?

● No ato do recolhimento dos bens pela equipe 
da Manutenção da Smed.



  

Se houver erro no
 preenchimento da planilha

ou do parecer de baixa?

● Será conferido pela equipe do Patrimônio 
Móvel, havendo problema será contatado a 
escola.



  

Avaliação da Comissão de Baixa

● A Comissão de Baixa será convocada para 
avaliar os bens enviados para o leilão.

● Se houver indeferimento, será contata a Escola 
para que recolha o bem.



  

Retirada das placas 
de patrimônio dos bens

● Serão retiradas pelo Patrimônio Móvel após o 
recolhimento dos bens para o depósito.



  

Ainda restou dúvidas?

● Contatem com a equipe de Patrimônio Móvel 
pelos telefones: 

3218.6167

3218.6055
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