
  
 

 

Gestão Patrimonial Pública e a nova 
ótica imposta pelo SIADS e o 
REUSE.GOV (Portaria MPOG 385/2018) 

 

Apresentação 

Atualmente observa-se uma grande busca de técnicas e de conhecimentos voltados à 
gestão de patrimonial, pois as instituições, tanto públicas quanto privadas, necessitam 
de procedimentos científicos que venham a lhes proporcionar formas mais seguras e 
econômicas de fazerem seus investimentos em bens e gerir seu ativo, tudo à luz da 
legislação atualizada. 

  

Objetivo 

Capacitar servidores e funcionários que atuam na área patrimonial ou que estejam 
direta ou indiretamente ligados a ela, no tocante às atividades básicas do 
gerenciamento dos bens das organizações governamentais, tanto na administração 
direta como na indireta, no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

  

Público-alvo 

Servidores de órgãos da administração pública, que atuam na área de patrimônio ou 
em atividades ligadas à mesma, tais como: contabilidade, auditoria, almoxarifado, 
tecnologia da informação e usuários dos bens da instituição. 

Programa 

1. conceitos e definições; Procedimentos básicos de Administração 
Patrimonial; 

2. Enfoque logístico; 
3. Materiais de consumo x equipamentos e materiais permanentes/ 

Parâmetros excludentes; 
4. A função Patrimônio dentro das organizações; 



  
 

 

5. Áreas básicas e funcionais; 
6. Atividades específicas da Administração Patrimonial; 
7. Cadastramento, emplaquetamento, responsabilidades, transferências, 

movimentação, recolhimento, redistribuição, inventários físicos, 
alienações e baixa de bens; 

8. gov e aplicações; 
9. Bens móveis; 
10. Bens imóveis; 
11. Depreciações, Amortizações e Exaustões; 
12. Auditoria Patrimonial; 
13. Noções sobre Segurança Patrimonial; 
14. SIADS – normatização, aplicações e obrigatoriedade; 
15. Código de barras para o controle patrimonial; 
16. Indicadores gerenciais de Patrimônio; 
17. Orientação para a elaboração de “Manual de Procedimentos 

Patrimoniais” (Modelos). 

Instrutor 

 

Paulo Rosso 

Consultor do Banco Mundial na área de catalogação e padronização de materiais de 
consumo e permanente. Gestor Patrimonial do PJF/JT/TRT21, e servidor do QPP 
desde 1993, atuando há 20 anos como Gestor e Presidente de Comissões de trabalho 
na área. CPPP – Certificate Program in Public Procurement pelo Banco Mundial 
(cursando). Professor convidado do curso de pós-graduação em Gestão Pública da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Professor/Tutor da Escola Superior do 
Ministério Público da União. Administrador, graduado pela UFRN, pós-graduado em 
Administração Judiciária pela Escola da Magistratura do Trabalho da Vigésima Primeira 
Região/Universidade Potiguar, conta com mais de 36 anos de experiência profissional 
na administração privada e pública. Como instrutor, quer por intermédio de empresas 
especializadas, quer por contratação direta, já ministrou cursos para Universidades 
Federais, Ministério Público Federal, Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário 
estaduais, Escolas da Magistratura, Academias de Polícia Civil e Militar, Institutos 
Federais de Educação, Escolas de Governos, Ministério Público estaduais, dentre 
outros. 



  
 

 

 


