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Em atenção ao Aviso nº. 68/2016, publicado, no DJERJ, em 18/10/2016, 
às fls. 02/68, o lançamento obrigatório do inventário 2016 deverá ocorrer no 
período de 16/11/2016 a 16/12/2016.

A Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais do SECAM/DIPAT 
permanece à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, por 
meio do telefone (21) 3133-7500, com atendimento, em dias úteis, de 9h às 19h.

Cada bem relacionado na carga patrimonial da Unidade 
deverá ser sinalizado pelo respectivo Agente Patrimonial como 
“Localizado” ou “Não Localizado”.  A opção de menção a uma 
“discrepância” deverá ser utilizada apenas para eventuais casos 
de não conformidade entre a descrição do bem apresentado pelo 
sistema e as características verificáveis no bem físico.  Sempre 
que o agente patrimonial sinalizar uma “discrepância”, o sistema 
automaticamente considerará o bem como “Localizado”.       

As plaquetas dos bens localizados fisicamente na 
Unidade Patrimonial pelos respectivos Agentes Patrimoniais e 
que não constem da carga patrimonial apresentada pelo 
SISINVENT deverão ser incluídas “manualmente” no inventário, 
de modo que o sistema possa regularizar a carga patrimonial da 
Unidade, evitando, assim, que o bem conste como desaparecido 
e haja apuração de eventual responsabilidade de Agentes.   

Após a fase de lançamento de inventário 2016, que será do dia 
16/11/2016 a 16/12/2016, haverá a fase de ratificação do inventário, 
atividade a ser realizada por equipe do SECAM-DIPAT. Nesta fase, 
Unidades Patrimoniais de todo o PJERJ, escolhidas por amostragem, 
são visitadas por funcionários do SECAM-Fiscalização para 
verificação in loco dos inventários lançados pelos respectivos 
Agentes Patrimoniais, trabalho este que resultará em um relatório a 
ser encaminhado à Administração Superior. Assim, é fundamental que 
o lançamento do inventário 2016 ocorra com o máximo de atenção.   

Prezados Agentes Patrimoniais Natos, Delegados, Temporários e Detentores de Bens de Uso 
Exclusivo, seguem, abaixo, 3 lembretes importantes:

LEMBRETE 1:

LEMBRETE 2:

LEMBRETE 3:


