Módulo de Patrimônio e Inventário SGE 2014
No módulo de Patrimônio e Inventário, os usuários podem cadastrar e pesquisar os bens patrimoniais de sua escola, tendo o dever de manter as
informações sempre atualizadas (condições dos bens de sua unidade). Até o momento, o módulo era utilizado apenas para equipamentos de informática,
mas estamos incluindo os eletrodomésticos e linha industrial. Futuramente esta funcionalidade pode ser expandida para mais bens de acordo com as
necessidades.

1. Acessando o módulo de Patrimônio e Inventário
Nesta opção, o usuário encontrará uma lista com duas opções: “Consulta de Bens” e “Consulta de Bens Disponíveis”. A primeira mostra os bens de sua
unidade. A segunda mostra os bens que qualquer unidade tenha colocado à disposição, visando facilitar o processo de transferência de bens entre
unidades.

2. Consultando Bens Patrimoniais
Nesta opção, o usuário encontrará uma tela de pesquisa completa:

Os filtros de pesquisa poderão ser combinados ou não: Pode-se pesquisar um ou vários itens cadastrados na unidade. Isto vai depender das
necessidades do usuário.

Pode-se também não escolher filtro algum: Neste caso, ao clicar em “Pesquisar” o sistema retornará uma lista completa de todos os bens cadastrados na
unidade.

3. Atualizando um Bem Patrimonial
Na tela acima, que lista os bens patrimoniais de sua unidade, a ultima coluna indica a data em que aquela informação foi cadastrada ou atualizada pela
ultima vez. Para atualizar a data basta clicar no lápis e em seguida salvar o formulário, ratificando ou corrigindo as informações do bem patrimonial.
IMPORTANTE: Sempre que a SME solicitar atualização de informações, significa que será considerado somente bens cuja data seja igual ou superior à
data informada na solicitação, ou em ultimo caso, a própria data da solicitação, normalmente enviada por e-mail pela SME. Os bens desatualizados
normalmente serão desconsiderados, sob pena de ficarem sem receber manutenção ou alguma providência por parte da SME.

4. Cadastrando um Bem Patrimonial
Para cadastrar um novo bem, deve-se clicar no botão “NOVO”.

Abrirá a seguinte janela:

1- Selecionar sua unidade;
2- Selecionar a dependência (Local onde o bem se encontra);
3- Selecionar a categoria do bem;
4- Selecionar o tipo do bem;
5- Caso o tipo do bem não esteja na listagem, o usuário poderá incluí-lo manualmente clicando na opção “Não encontrei o bem na lista acima” e
preenchendo os campos “Nome, Marca, Modelo”, conforme modelo abaixo:

6- Agora, o usuário deverá selecionar a situação do bem (Mais adiante, detalharemos as possíveis situações de um Bem Patrimonial):

7- Selecionar a Tipo de Aquisição (de onde o recurso da compra do bem é proveniente):

8- Inserir a data de recebimento do bem;
9- Inserir a quantidade de bens do mesmo tipo;
10- O usuário deve inserir nº de patrimônio do bem. Pode ser INDIVIDUAL (no caso de apenas 01 bem patrimonial) ou CONJUNTO (para os casos que
apenas 01 número represente vários patrimônios). Caso o bem não possua plaqueta com o nº de patrimônio, deixar este campo em branco;
11- O campo observação é de preenchimento opcional;
12- No fim, o usuário deve clicar em “INCLUIR”;

5. Possíveis Situações de um Bem Patrimonial, conforme Art. 12 do Decreto 14.984, de 16 de abril de 2015
OPERACIONAL – EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO: Quando o seu rendimento é pleno ou próximo do especificado/esperado para o bem.
OPERACIONAL – RECUPERÁVEL: Quando estiver danificado e sua reforma ou recuperação for possível e atinja, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) de
seu valor de mercado.
OPERACIONAL – OCIOSO: Quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado.
INSERVÍVEL – OBSOLETO: Quando tornar-se antiquado, caindo em desuso, sendo a sua operação considerada onerosa.
INSERVÍVEL – ANTIECONÔMICO: Quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro,
obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
INSERVÍVEL – IRRECUPERÁVEL: Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características.
COM BAIXA – AGUARDANDO RETIRADA: Quando já existe decreto de baixa patrimonial, porém o bem ainda não foi retirado da unidade.
COM BAIXA – RETIRADO: Quando já existe decreto de baixa patrimonial e o bem já foi retirado da unidade.

6. Disponibilizando um Bem Patrimonial para transferência
O usuário poderá facilmente disponibilizar um bem que não esteja sendo utilizado para transferência, desde que esteja em perfeitas condições de uso.
Basta pesquisar o equipamento no módulo de Patrimônio e Inventário e modificar a situação do bem de “OPERACIONAL - EM CONDIÇÕES NORMAIS DE
USO” para “OPERACIONAL OCIOSO” e selecionar abaixo a opção “SIM”.
Se o bem estiver “OPERACIONAL OCIOSO” e não houver intenção de transferi-lo no momento, basta selecionar a opção “NÃO”.

A disponibilidade do bem depende exclusivamente
da situação “OPERACIONAL OCIOSO”;

IMPORTANTE: Somente bens na situação “OPERACIONAL OCIOSO” permitem ser disponibilizados para transferência.

7. Procurando um Bem Patrimonial para transferência
Nesta opção, o usuário encontrará uma lista com duas opções: “Consulta de Bens” e “Consulta de Bens Disponíveis”: Como explicado no início, a
primeira são os bens de sua unidade. A segunda são os bens que qualquer unidade tenha colocado à disposição.

Nesta opção, basta o usuário fazer uma pesquisa. Os filtros de pesquisa poderão ser combinados ou não: Pode-se pesquisar por categoria do bem, tipo do
bem e unidade. Isto vai depender das necessidades do usuário. Pode-se também não escolher filtro algum: Neste caso, ao clicar em “Pesquisar” o sistema
retornará uma lista completa de todos os bens disponíveis para transferência na Secretaria Municipal de Educação.

