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Resumo 
 
O artigo visa apresentar os resultados parciais de desenvolvimento do projeto que 
tem por objetivo desenvolver uma ferramenta computacional para o Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso do Sul no que se refere à composição das informações 
que envolvem a gestão de patrimônio. O desenvolvimento desse projeto está sendo 
executado segundo aos princípios da Engenharia de Software iniciando com a etapa 
de levantamento de requisitos que fez uso da técnica de entrevista e uso do 
instrumento questionário e roteiros de modo a definir o escopo sistema, seguindo 
com a modelagem apresentando os requisitos de modo gráfico, visualizando em 
várias dimensões. O sistema será implementado com os recursos da linguagem 
JAVA. Como resultado parcial foi definido a abrangência do sistema e expresso 
através do diagrama de caso de uso. 

 
Introdução 

 
Uma organização, ao longo de seu ciclo de vida acumula bens materiais. A 

esse conjunto acumulado é denominado de patrimônio. Cada patrimônio apresenta 

propriedades específicas e pertence a uma categoria. A manutenção adequada 

desse patrimônio alonga o seu ciclo de vida, reduz manutenção e 

consequentemente representa uma economia financeira à organização. Esses 

requisitos inseriram nas organizações uma nova ciência, a gestão de patrimônio. 

O ciclo de vida de um patrimônio equipara ao ciclo de vida dos seres 

humanos, nascimento, representado pela aquisição; crescimento – uso e 

manutenção – e morte, descarte do mesmo. 

Com a implantação de um controle patrimonial, definido como o 

gerenciamento de todo patrimônio organizacional. Esse controle abrange desde os 

ativos tangíveis quanto os intangíveis. Considerando que cada um dispõe de 

inúmeras propriedades, como estabelecer m controle preciso de seu ciclo de vida? 

Na era digital, também conhecida como era do conhecimento, o 

gerenciamento de patrimônio, com o objetivo de maximizar o seu uso, passou a ser 

uma ação cotidiana das empresas e organizações.  A análise detalhada dos dados 

contidas nesse processo permitirá aumentar o seu ciclo de vida e efetivar 

manutenções com menor custo, pois produzirá informações fidedignas que auxiliará 

na tomada de decisões. 



 

Para Scotti (1999) a informação tem se constituído num instrumento 

imprescindível ao desenvolvimento social, político e econômico dos países, 

constituindo uma ferramenta no gerenciamento dos recursos econômicos 

fundamentais, como o gerenciamento de patrimônio. Na atualidade o uso de 

recursos computacionais passou a ser uma exigência para atender as demandas na 

composição de informações. São diversos recursos à disposição das organizações 

entre elas sistemas de informações do tipo transacional. 

A produção de um sistema e informação transacional automatizado 

representa uma ferramenta de excelência passou a ser uma exigência 

mercadológica.  Para London & Laudon 2007ao implantar uma ferramenta dessa 

categoria a organização tem como objetivo: atingir a excelência operacional, 

estabelecer relações mais estreita, atingir o ápice nas tomadas de decisões que 

conduzirá ao estabelecimento de vantagens competitivas. 

Loundon& Laudon 2007definir um sistema de informação do tipo transacional 

como ferramentas que objetivam apoiar a execução automatizada parcial e/ou total 

de tarefas rotineiras estruturadas, em que são claros os procedimentos, as regras de 

decisão e os fluxos de informação, e visa à eficiência, traduzida pela redução de 

custos e tempo ou, ainda, por aumento de produtividade. 

O corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (MS) conta com um 

acervo patrimonial considerável, porém todo o seu controle é realizado por 

intermédio de planilha Excel. Todo esse patrimônio é de uso de todo Estado de Mato 

Grosso do Sul subsidia tarefas importante, pois o mesmo atuando em diversas 

frentes mantém um conjunto de procedimentos diários para sustentar suas 

operações, manipulando um volume de dados considerável. Teve origem dentro da 

Polícia Militar ainda quando o Estado de Mato Grosso era único, através da Lei 

2.184, de agosto de 1.964, destinado inicialmente ao serviço de extinção de 

incêndios e salvamentos. (BOMBEIRO 2014). São 1284 militares ativos com 

atribuições diversificadas. Faz parte da sociedade globalizada e a cada dia 

acrescenta novas funções. 

De acordo com o Art. 144, § 5º da Constituição Federal: 

...aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incube 
a execução de atividades de Defesa Civil. E pela Constituição Estadual no Art. 50 
ao Corpo de Bombeiros Militar, instituição permanente, regular e autônoma, além 
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, 
de prevenção e de combate a incêndios, de busca, de salvamento e de socorro 
público. 



 

 

De modo a estabelecer um controle acirrado do controle patrimonial 

pertencente ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul esse projeto visa 

implementar um sistemas de informação de modo a atender os requisitos expresso 

por esse órgão. 

 
Objetivos 

 
Implementar um software para gerenciar a gestão de patrimônio 

implementada pelo Corpo de Bombeiro de Mato Grosso do Sul. 

Para atender o objetivo geral se faz necessário decompor em objetivos 

específicos sendo eles: 

 Efetivar uma fundamentação teórica dos princípios que envolvem a gestão 

patrimonial. 

 Efetivar levantamento de requisitos de modo a traçar os princípios básicos 

que irá nortear a construção do sistema. 

 Efetivar uma análise mercadológica para definir o Sistema Gerenciador de 

Banco de dados e o ambiente de desenvolvimento para implementar o 

sistemas. 

 Transcrever requisitos para uma linguagem de programação transformando 

em um aplicativo. 

 Efetivar uma bateria de testes de modo a validar o sistema. 

 Implantar o sistema disponibilizando a produção. 

 
 

Metodologia  
 

A execução do presente projeto está sendo desenvolvido em etapas de modo a 

atender seus objetivos, são elas: 

a) Revisão Bibliográfica – Foi realizada uma revisão bibliográfica 

fundamentado nos conceitos que rege a gestão de patrimônio. 

b) Em um segundo momento foi efetivado um levantamento de dados com o 

uso do instrumento roteiro e observação aplicada à técnica de entrevista envolvendo 

stakholder e futuros usuários do sistema objetivando definir o escopo do sistema. 

c) Modelagem e implementação do banco de dados fazendo uso do Sistema 

Gerenciador de Banco de dados (SGBD) MySQL. 



 

d) Modelagem das funções a serem inseridas no sistema e implementações 

fazendo uso da linguagem JAVA. 

e) Aplicação de testes de unidade de modo a extrair possível falhas e 

efetivar correções. 

f) Implantação do sistema junto ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do 

Sul. 

 
Desenvolvimento 

 
O corpo de Bombeiro de Mato Grosso do Sul (MS) é constituída de inúmeras 

unidades e presta diversos tipos de atendimentos a população. Seu recurso humano 

está organizado em funções e dispões de uma estrutura patrimonial considerável. 

Alguns tipos de patrimônio apresentam uma movimentação em todo o Estado de 

Mato Grosso do Sul. Além da manutenção dos dados vinculados ao seu ciclo de 

vida se faz necessário manter, também dados referentes ao empréstimo dos 

mesmos. Hoje todo esse processo é realizado fazendo uso do e-mail e em alguns 

casos de pequenas fichas. 

 Considerando que a demanda do uso do patrimônio é intensa, que o 

imediatismo é um fator sempre presente alguns patrimônio se perdem, não sendo 

possível manter um histórico de seu ciclo de vida. Esse tipo de ocorrência reduz o 

ciclo de vida de um equipamento trazendo prejuízos à organização, que nesse caso 

afeta diretamente a população. 

 O uso de um sistema de informação transacional via WEB, permitirá que cada 

usuário realize suas solicitações e os dados serão armazenados em um único 

espaço lógico, com isso a composição das informações permitirá definir o status de 

cada patrimônio.  

 
 
Resultados 

 
A primeira etapa de desenvolvimento foi à consolidação da etapa de 

levantamento de requisitos, que teve como resultado o digrama de caso de uso, 

figura 1, com o objetivo de delimitar a abrangência do sistema. Constituído de 05 

casos de uso onde demarca o sistema em ações pertinente a cadastro de 

manutenção de dados inerente a patrimônio e sua movimentação entre as unidades 

do corpo de bombeiro. Vale ressaltar que o objetivo do diagrama de caso de uso é 



 

delimitar a abrangência do sistema sem especificar detalhes técnicos. O 

administrador do setor de patrimônio é responsável por cadastrar e manter em dia 

dados do patrimônio, e controlar seu status, ou seja, se o patrimônio está em 

situação para realizar movimentações. 

O caso de uso fazer reserva, é constituído de um conjunto de ações, que 

permite a diversos gestores de unidade, solicitar reserva de patrimônio. O sistema 

utilizará a internet como gerenciador de comunicação, considerando que o sistema 

atenderá várias unidades disposta no estado de Mato Grosso do sul. 

 
Figura 1 – Diagrama de caso de caso de uso do sistema Controle de patrimônio 

 

 
Considerações Finais 
 

A informação, elemento essencial no mundo contemporâneo para as 

empresas,  público ou privado, para atender sua missão. O volume de dados 

necessário para gerar informações aumenta, de modo exponencial, necessitando de 

um sistema de informação automatizado. A implantação do sistema n corpo de 

bombeiro  de Campo Grande – MS permitirá um controle preciso às informações 

vinculadas a seus patrimônios, bem como a movimentação do mesmo, isso 

possibilitará ciclo de vida mais alto, disciplina em sua utilização, e maior 

reaproveitamento do patrimônio. 
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