
 
 
Ter conhecimento da legislação que rege a “movimentação, controle, 
responsabilidade e indenização de bens móveis” é dever de todos nós 
servidores. Vê-se então, através do alcance que a ferramenta de ensino a 
distância proporciona, a oportunidade do repasse de conhecimentos 
relativos à legislação e gestão do patrimônio mobiliário, atingindo assim, 
consideravelmente, todos os servidores da Instituição. 
 
OBJETIVOS: 
 
Ao final do curso os aprendizes deverão ter habilidade na identificação da 
conceituação de material, classificação dos tipos de materiais, tipos de 
inventários, modalidade de aquisições de material de consumo e 
permanente, formas de requisição de material de consumo e permanente, 
uso da ferramenta de requisição de material de consumo, racionalização de 
material de consumo. Também, deverão conhecer os processos que 
envolvem a responsabilidade na movimentação, o controle de bens móveis, 
a realização de inventário de bens móveis e de consumo e as indenizações 
relativas aos diversos materiais. 
 
METODOLOGIA: 
 

O curso é disponibilizado na internet sem tutoria.  

O conteúdo deste curso foi obtido com base na seguinte fundamentação 
legal: 

 Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990; 
 Instrução Normativa/CGU nº 04, de 17 de fevereiro de 2009; 



 Instrução Normativa/DASP/PR nº 142, de 05 de agosto de 1983; 
 

 Instrução Normativa/SEDAP/ 
PR nº 205, de 08 de abril de 1988; 

 Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1 

994; 
 Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006; 
 Manual de Procedimentos e Rotinas de Suprimentos e Serviços 

Gerais, aprovado pela Resolução nº 138/INSS/PRE, de 26 de janeiro 
de 2011. 

. 
 
Público participante:  
- Gerentes de APS, Superintendentes Regionais, Gerentes Executivos e     
Chefes de todas as unidades; 
 
- Demais servidores do INSS que necessitarem desta capacitação. 
 
 
Carga horária: 5 h/a 
 
Curso sem tutoria 
 
Sugerimos a dedicação diária de pelo menos 1 hora para realização das 
aulas e atividades propostas. 
 
Mapa do curso 

 
    Apresentação do curso 
    Critérios de Avaliação 
    Fórum - Fórum de Dúvidas 
    Biblioteca 

 

 



Tópico 2 
Unidade I  
 
    Aula 1 – Definição: Conhecendo os conceitos aplicados à gestão de          
materiais 
    Aula 2 – Material de Consumo: aquisição e solicitação 
    Aula 3 – Material Permanente: Aquisição de material permanente e sua 
solicitação 

 
Tópico 3 
Unidade II 
 
    Aula 1 – Movimentação e controle: Relativos aos materiais de consumo    
e permanente 
    Aula 2 – Inventário: Detalhamento e realização de inventário 
    Aula 3 – Responsabilização e indenização: responsabilização, danos e 
indenização dos materiais 

 
Tópico 4 
 
    Avaliação de Aprendizagem 
    Avaliação de Reação 
    Certificado 

 


