
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ofício Circular nO15/2014/SGA/GABI N - (ADA 06-14-0011561)

Rio Branco, 18 de julho de 2014.

Aos Senhores
Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintendente,

Assunto: Inventário de Bens Móveis.

Senhor Secretário(a), Presidente, Diretor Geral, Superintendente,

1. Visando um controle efetivo dos bens móveis, bem como cumprir os ditames
dos artigos 94 a 96 da Lei nO4<320/64 e o inciso XIII, do Anexo I, da Resolução nO062,
de 18 de julho de 2008, no final do exercício de 2012, foram publicados os Decretos
nOs4.983 e 4.984, de 26 de dezembro de 2012, Portaria nO775, de 27 de dezembro de
2012, Portaria nO113 de 4 de março de 2013 e a Instrução Normativa n0001/2013, de 3
de janeiro de 2013, com o objetivo de que todos os Órgãos do Estado elaborassem o
invêíitário de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos
necessários à perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis
pela sua guarda e administração, para a emissão do respectivo Inventário Geral do
Estado.

2. Em janeiro e fevereiro de 2013 foram realizadas reuniões com representantes
dos setoriais de patrimônio, financeiro e contabilidade, de cada Órgão do Estado, com o
intuito de informarmos a respeito das legislações supracitadas e a consequente
execução dos serviços de levantamento dos bens móveis do Estado do Acre, para
elaboração dos respectivos Inventários. Assim, o levantamento dos bens móveis em
todos os Órgãos do Executivo, através das Comissões Setoriais de Inventário, foi
realizado em consonância com as normas supracitadas até o final do exercício
financeiro de 2013.

3. Nesse sentido, ressaltamos que após a conclusão do inventário geral, os
órgãos do Estado, deverão certificar-se que o quantitativo de bens no físico, estejam em
conformidade com os registros referente aos bens móveis disponíveis no módulo de
bens móveis do Sistema - GRP, bem como no Sistema de Administração
Orçamentária, Financeira e Contábil - SAFIRA, para que assim sejam condizentes à
realidade do Órgão. O inciso VI do artigo 6°_ As Comissões Setoriais de Inventário
compete, do Capítulo III do Decreto n04.984, de 26 de dezembro de 2012:

"Subsidiar a atualização e conciliação entre os registros do Sistema
de Gestão de Reéursos Públicos - GRP e do Sistema de
Administração Orçamentária, Financeira e Contábil- SAFIRA".
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4. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado
Ofício para a Comissão Estadual de Inventário de Bens Móveis do Estado informando
que o controle dos bens existentes no físico, estão em conformidade com os registros
referente aos bens móveis disponíveis no módulo de bens móveis do Sistema - GRP,
bem como no Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil -
SAFIRA. Em caso de tal procedimento ainda não ter sido realizado, providenciar
urgente a regularização e, após, nos informar de forma q não comprometer,
sobremaneira, o governo do Estado. i'

5. Na oportunidade solicitamos, ainda que nos encaminhe anexo a este Ofício os
Relatórios devidamente assinados pela Comissão Setorial de Inventário do respectivo
Órgão: ...

5. 1 - Para os Órgãos que concluíram os. inventários até o encerramento dô""
exercício de 2013:

5.1.1 - PA178 - Relatório de"lnventário Geral Agrupado por conta Contábil (última
página) do módulo de bens móvei~ do Sistema GRP; e

5.1.2- Balanço Contábil (sistema patrimonial) do Sistema - SAFIRA referente ao
exercício de 2013.

5.2 - Para os Órgãos que só concluíram os seus Inventários no primeiro
semestre de 2014:

5.2.1- PA178 - Relatório de Inventário Gerai Agrupado por conta Contábil (última
página) do módulo de bens móveis do Sistema GRP, até o mês em que foi concluído; e

5.2.2- Balancete Contábil (sistema patrimonial) do Sistema - SAFIRA até o mês
em que foi concluído. " .

Atenciosamente,

.(j
Flora Vai ares Coelho

Secretária de Estado da Gestão Administrativa/SGA
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