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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2020, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ROTINA
ATINENTES
AO
TOMBAMENTO,
AO
REGISTRO,
À
INCORPORAÇÃO, AO CONTROLE, À MOVIMENTAÇÃO, À
DOAÇÃO, À PRESERVAÇÃO, AO INVENTÁRIO, À ALIENAÇÃO
E
À BAIXA DE
BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS NA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ-CE.
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da
competência que lhe foi atribuída pela Lei Municipal n° 787/2017 em seu Art. 5º,
incisos

III,

VII

e

XIII,

considerando

a

necessidade

de

padronizar

os

procedimentos de tombamento, de registro, de incorporação, de controle, de
movimentação, de preservação, de inventário, de doação, de cessão e de baixa
de

bens

patrimoniais

móveis

e

imóveis

abrangidos

pelas

dinâmicas

administrativas do Município de Massapê-CE.
RESOLVE:
CAPITULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por escopo, dentro da
Gestão Municipal:
I – Regulamentar e uniformizar os processos de controle de bens
patrimoniais;
II – Normatizar o fluxo operacional de movimentação dos bens
móveis e de gestão de bens imóveis;
III – Acolher plenamente o que se predispõe nos artigos 94, 95,
96 e 106 da Lei Federal nº 4.320/1964.
CAPITULO II
DA EXTENSÃO
Art. 2º. As normas e procedimentos aqui expressos abrangem
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todas as unidades executoras e órgãos integrantes da Administração Direta no
Município de Massapê, estando todos eles sujeitos ao cumprimento da presente
Instrução Normativa.
CAPITULO III
DOS CONCEITOS
Art. 3º. Com finalidade de maior clareza desta Instrução
Normativa, há de se considerar:
I – Aceitação do bem: Ato por meio do qual o servidor
competente, após averiguar a conformidade do bem recebido, no que diz
respeito à consonância com as especificações constantes no contrato, na ordem
de compra e na nota fiscal, procede ao atesto de recebimento no documento
fiscal, ficando assim firmado o pleno recebimento do bem.
II – Alienação: Processo por meio do qual se realiza a
transmissão da posse e da propriedade de um bem, através de permuta, de
doação, de venda ou de outra forma previsa em lei, observando-se o que se
dispõe no artigo 17 da Lei Federal nº 8.666/1993.
III – Alteração de características: Processo através do qual se
realizam modificações nos aspectos originários de um bem;
IV – Amortização: Reconhecimento da perda do valor do bem
intangível ao longo da sua vida útil;
V – Bens permanentes de controle especial: São aqueles que não
recebem número de tombo, em virtude da relação entre o custo e o benefício na
realização do controle ou devido às propriedades físicas apresentadas, que
impossibilitam a fixação da plaqueta de registro. O controle desses bens deverá
ser realizado através de Relatório Carga;
VI – Bens intangíveis: Bens que constituem propriedade imaterial,
não possuindo existência física, mas apresentando valor econômico, uma vez que
podem ser convertidos em dinheiro, através de negociação, de transferência, de
venda ou de aluguel;
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VII – Bens móveis: Bens suscetíveis de movimento próprio, ou de
remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação
econômico-social;
VIII – Bens móveis inservíveis: Aqueles que não têm mais
utilidade para a administração, após ser classificado, pelo Setor de Patrimônio
como:
a) Ocioso: Quando não estiver sendo aproveitado, ainda que se
apresente em perfeitas condições de uso;
b)

Obsoleto:

Quando

caído

em

desuso,

por

motivos

de

desatualização ou de inadequação ao padrão vigente, considerando-se onerosa a
sua operação;
c) Antieconômico: Quando se torna onerosa a sua manutenção ou
precário o seu rendimento, devido ao uso prolongado, ao desgaste prematuro, ao
obsoletismo ou à inviabilidade econômica de sua recuperação;
d) Irrecuperável: Quando, devido à perda de suas características
físicas, não puder mais ser utilizado para o fim ao qual se destina.
IX – Bens imóveis: Assim considerados todos aqueles que teriam
sua substância alterada em caso de remoção do local em que se encontram,
como, por exemplo, construções, edifícios, terrenos e quaisquer benfeitorias a
eles agregados de forma perene e indissociável. Classificam-se em:
a) Bens imóveis de uso comum: Assim são considerados aqueles
destinados ao uso coletivo, sendo aproveitados por todos os cidadãos, tais como
parques, praças, rodoviárias e benfeitorias a ele incorporadas;
b) Bens imóveis de uso especial: Aqueles especificamente
utilizados para serviços públicos, como prédios destinados a serviços de saúde,
edifícios de repartições municipais, escolas e benfeitorias a ele incorporadas;
c) Bens imóveis dominicais: Assim são considerados aqueles que
pertencem ao Estado, na qualidade de propriedade, tais como terras devolutas,
terrenos da marinha, prédios de renda e afins.
X – Bens patrimoniais: Todo e qualquer material permanente ou
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bem tangível ou intangível que pertença ao Município de Massapê com domínio
direto e pleno;
XI – Bens tangíveis: Assim considerados aqueles cujo valor esteja
atrelado à materialidade do bem, podendo ser imóveis ou móveis;
XII

–

Carga

patrimonial:

É

a

concretização

da

efetiva

responsabilidade pela guarda e uso de um bem patrimonial, registrada através
da assinatura do Termo de Responsabilidade;
XIII – Cessão de uso: é aquela em que o Poder Público consente
o uso gratuito de bem público por órgãos da mesma pessoa ou de pessoa
diversa, incumbida de desenvolver atividade que, de algum modo, traduza
interesse para a coletividade. A formalização da cessão de uso se efetiva por
instrumento firmado entre os representantes das pessoas cedente e cessionária,
normalmente denominado de “Termo de Cessão” ou “Termo de Cessão de Uso”;
XIV – Concessão de direito real de uso de bem imóvel: direito
real resolúvel reconhecido pelo Município, mediante contrato e prévia autorização
legislativa, a pessoa física ou jurídica, de natureza pública ou privada, onerosa
ou gratuita, por tempo determinado, mediante avaliação e prévio processo
licitatório na modalidade concorrência, observadas as exceções legalmente
previstas, de uso de bem imóvel pertencente ao Município;
XV – Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e
Inventário

dos

Bens

Patrimoniais:

Grupo

de

servidores

detentores

de

conhecimentos multidisciplinares na Administração Municipal, liderada pelo
Coordenador do Setor de Patrimônio;
XVI

–

Concorrência:

Modalidade

licitatória

empregada

na

alienação de imóveis pertencentes ao Município, conforme previsto na Lei Federal
nº 8.666/1993;
XVII – Dano: Perda ou prejuízo decorrente de sinistro que avaria
diretamente um bem patrimonial, diminuindo seu valor, de forma a restringir ou
anular a sua utilidade;
XVIII – Depreciação: Declínio no valor de um bem patrimonial
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tangível ou intangível, causado pelo uso, pelo desgaste natural do tempo, pela
ação das forças naturais ou pela obsolescência;
XIX – Doação: Incorporação de um bem cedido por terceiro ao
Município,

em

caráter

definitivo,

sem

envolvimento

de

contraprestação

financeira;
XX – Exaustão: Fenômeno patrimonial que caracteriza a perda de
valor sofrida pelas imobilizações suscetíveis de exploração que se esgotam no
decorrer do tempo, como por exemplo, as reservas minerais e vegetais. A
exaustão objetiva distribuir o custo dos recursos naturais durante o período em
que tais recursos são extraídos ou exauridos;
XXI – Extravio: Sumiço de um bem devido a roubo, furto ou
displicência do indivíduo responsável por sua guarda;
XXII – Furto: Crime consubstanciado no ato de subtrair, para si
ou para outrem, coisa alheia móvel;
XXIII – Impairment: Entendida como a redução do valor
recuperável, o impairment é o declínio das futuras vantagens econômicas ou do
potencial de aproveitamento de um ativo, de modo a retratar a redução na sua
proficiência, além do diagnóstico sistemático de depreciação. Dessa forma,
delineia a desvalorização de um ativo quando seu valor contábil excede seu valor
recuperável;
XXIV – Incorporação: Introdução do bem ao acervo patrimonial
do Município, com o respectivo registro contábil e a descrição do fato gerador
(compra, construção, doação, permuta, desapropriação ou avaliação);
XXV – Inventário de Bens: Procedimento que tem por finalidade
apurar a existência física e os respectivos valores monetários de bens
permanentes, visando à compatibilização entre o registrado e o existente, bem
como a averiguação de sua utilização e do seu estado de conservação;
XXVI – Leilão: Modalidade licitatória empregada na alienação de
bens móveis obsoletos ou inservíveis, assim como para bens imóveis, de acordo
com o que se prevê no texto da Lei Federal nº 8.666/1993;
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XXVII – Local Físico: Definição do posicionamento de um bem,
enquadrada na sede física da unidade administrativa incumbida da guarda desse
bem;
XXVIII – MATERIAL DE CONSUMO: aquele que, em razão de seu
uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/64, perde normalmente sua
identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;
XXIX

–

Material

Permanente:

Aquele

que

não

perde

sua

identidade física diante do uso corrente e/ou que apresente durabilidade superior
a dois anos, observando-se ainda, os critérios estabelecidos na Portaria nº
448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional;
XXX – Módulo Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura
de Massapê: Ferramenta tecnológica (software) que controla as incorporações,
baixas, cessões e as movimentações ocorridas nos bens patrimoniais;
XXXI – Patrimônio: Conjunto de bens, direitos e obrigações,
suscetível de apreciação econômica, obtida por meio de compra, doação ou outra
forma de aquisição, devidamente identificado e registrado;
XXXII – Permissão de uso: Ato unilateral, discricionário e precário
através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de
determinado bem público, podendo ser gratuito ou oneroso;
XXXIII – Reavaliação: A adoção do valor de mercado ou de
consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior/inferior
(valor justo) ao valor líquido contábil, observados os critérios previstos nesta IN,
no Decreto

Municipal nº

14/2017 ou

outra

legislação

que a venha a

complementá-la ou substituí-la;
XXXIV – Roubo: Ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou
para outro, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
XXXV – Termo de Responsabilidade Patrimonial: Documento que
retrata a responsabilidade funcional assumida pelo titular de uma unidade
integrante da estrutura organizacional da Prefeitura de Massapê ou quem este
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indicar, sobre os bens ou conjunto de bens patrimoniais alocados para uso da
Unidade Administrativa;
XXXVI – Tombamento: Processo de registro e de identificação
patrimonial do bem, individualmente, caracterizado pela atribuição de um código
(número) e por registro documental incorporado ao acervo patrimonial do
Município de Massapê;
XXXVII – Transferência patrimonial: É a mudança física de um
bem permanente entre setores ou unidades da Administração Municipal, podendo
ser

provisória

ou

definitiva,

interna

ou

externa,

mudando

ou

não

a

responsabilidade pela detenção da carga patrimonial.
XXXVIII – Unidade Administrativa: unidade onde estão alocados
os bens patrimoniais, sendo um nível de controle físico.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º. Compete ao Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal
de Massapê:
I – Proceder ao cadastro dos bens móveis, fazendo uso das
documentações atinentes ao processo aquisição;
II – Realizar o cadastro dos bens imóveis por meio do contrato de
compra ou da escritura; e, nos casos de construção, das medições e da liberação
para uso emitida pela Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente;
III – Conservar atualizados os registros cadastrais dos bens
patrimoniais, tanto da existência física como da responsabilidade de guarda e
das alterações que ocorram em sua estrutura, com inclusão ou substituição de
componentes, bem como reavaliações;
IV – Remeter ao Setor de Contabilidade e à Secretaria de
Finanças informações acerca das reavaliações sobre os valores dos bens
patrimoniais;
V – Ao final do exercício, realizar conferência da existência física
dos bens patrimoniais cadastrados sob a responsabilidade de cada Unidade
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Administrativa;
VI – Notificar oficialmente a Secretaria de Finanças no prazo de
48 (quarenta e oito) horas úteis quando verificada a ausência de um bem móvel
ou a existência de um bem não cadastrado sob responsabilidade de uma Unidade
Administrativa;
VII – Deliberar sobre a transferência ou movimentação de bens
patrimoniais

que

estejam

subutilizados

ou

inutilizados

nas

unidades

agentes

públicos,

administrativas.
Art.

5º.

São

deveres

de

todos

os

indistintamente, na qualidade de usuários dos bens:
I – Usar os bens do acervo patrimonial com zelo, adequação e
cuidado, operando materiais e equipamentos de acordo com as recomendações e
especificações do fabricante;
II – Conservar em local seguro os bens de pequeno porte;
III – Tomar e/ou incentivar a tomada, pelo titular da unidade, de
providências que visem a preservar a segurança e a conservação dos bens
móveis e imóveis sob sua responsabilidade;
IV – Informar ao responsável pela Unidade Administrativa sobre a
ocorrência de quaisquer irregularidades envolvendo bens patrimoniais do
Município de Massapê;
V – Cooperar com o Setor de Patrimônio na realização de
levantamentos e de inventário, ou na prestação de informações sobre bens em
uso em seu local de trabalho ou sob sua responsabilidade;
VI

–

Informar

ao

Setor

de

Patrimônio

sobre

quaisquer

movimentações (transferências, baixas e afins) de bens patrimoniais, realizadas
entre as Unidades Administrativas ou entre seus setores internos, para a devida
atualização do Módulo Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura de
Massapê.
Art. 6º. Em caso de danos a bens patrimoniais móveis ou
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imóveis, cada servidor ou gestor municipal é responsável pela avaria causada, na
medida de sua participação, comissiva ou omissiva.
Art. 7º. Diante da superveniência de dano, roubo, furto, extravio
ou qualquer outro sinistro envolvendo bens móveis ou imóveis, é dever do titular
da respectiva Unidade Administrativa envolvida no caso comunicar ao Setor de
Patrimônio, sem prejuízo da realização e da juntada de Boletim de Ocorrência
fornecido pela autoridade policial, quando pertinente.
Art. 8º. É encargo do Setor de Patrimônio, na ocorrência de
transição na titularidade de determinada Unidade Administrativa, no prazo de 15
(quinze) dias úteis:
I – Realizar verificação presencial dos bens alocados à unidade,
conferindo a existência física dos bens listados e do seu prazo de conservação;
II – Repassar a relação atualizada de bens que ficarão sob
responsabilidade do novo titular da respectiva Unidade Administrativa, junto ao
novo Termo de Responsabilidade;
III – Tomar as devidas providências, ao identificar danos ou
extravios não comunicados de bens sob responsabilidade do gestor anterior.
Art. 9º. Ao momento da exoneração, da mudança de setor ou de
cargo, o servidor deverá prestar contas dos bens sob sua guarda ao Setor de
Patrimônio, no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da data de sua
desvinculação ou mudança de lotação.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. A constituição do patrimônio público municipal se dá,
principalmente, por:
I – Compra;
II – Doação;
III – Cessão;
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IV – Permuta;
V – Construção;
VI – Desapropriação.
Art.

11.

O

tombamento,

registro,

incorporação,

controle,

movimentação, preservação, inventário, doação, cessão e baixa de bens
patrimoniais móveis e imóveis compreendidos nas atividades de gestão de bens
do Município de Massapê observarão o que se dispõe na presente Instrução
Normativa.
CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
Art. 12. A Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação
e

Inventário

de

Bens

Patrimoniais,

a

ser

designada

por

meio

de

ato

administrativo, deve ser formada por, no mínimo, 03 servidores vinculados à
Administração Municipal, com a finalidade de proceder à avaliação, tombamento,
entre outras providências, na forma das legislações vigentes.
Art. 13. A Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação
e Inventário de Bens Patrimoniais tem caráter multidisciplinar, devendo conter
profissionais qualificados e dotados de conhecimentos diversos, aptos a exercer
de forma justa e eficaz as funções atinentes a tais encargos.
Parágrafo único. A Comissão Permanente de Acompanhamento,
Avaliação e Inventário de Bens Patrimoniais deverá, em seu quadro de
componentes, contar com ao menos um profissional tecnicamente habilitado na
área

de

engenharia,

visando

sobretudo

a

assegurar

a

adequação

dos

procedimentos que envolvam bens patrimoniais imóveis.
Art. 14. Caberá ao Setor de Patrimônio, sempre que necessário,
solicitar da Comissão a realização de seus trabalhos.
Art. 15. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores
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que utilizam os bens sobre a situação e a conservação dos bens que estão em
uso.
CAPÍTULO VII
DO RECEBIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE
Art. 16. Deverá o responsável pelo recebimento do bem
permanente, após atesto definitivo na nota fiscal, encaminhar imediatamente
cópia da mesma ao Setor do Patrimônio, que, obtendo, junto ao Setor de
Contabilidade, a Nota de Empenho e de Liquidação, efetuará, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, o tombamento e o cadastro do bem no Módulo de Patrimônio
do Sistema Informatizado da Prefeitura de Massapê, afixando, sempre que
necessário, a plaqueta de registro patrimonial.
Art. 17. Em caso de doação, o responsável pelo recebimento
deverá verificar a integridade física do bem e a congruência com a descrição
apresentada no Termo de Doação, encaminhando, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, a documentação ao Setor de Patrimônio, para, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, realização do tombamento e do cadastro do bem no Módulo de
Patrimônio do Sistema Informatizado da Prefeitura de Massapê, afixando,
sempre que necessário, a plaqueta de registro patrimonial.
§ 1º. Visando a possibilitar o registro patrimonial, o Termo de
Doação deverá conter descrição detalhada do bem doado, incluindo valor,
encaminhada pela Instituição doadora.
§ 2º. Caso o servidor responsável pelo recebimento do bem ou o
servidor

responsável

pelo

Setor

de

Patrimônio

verifiquem

quaisquer

discrepâncias entre a descrição trazida pelo Termo de Doação e os aspectos
físicos observados pelo servidor responsável pelo recebimento, informar-se-á o
titular da pasta a quem se destina a doação, a fim de que seja realizada
diligência, junto ao responsável pela doação, para retificar, através de aditivo, o
termo de doação.
§ 3º. Após retificado o Termo de Doação, o cadastro do bem no
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Sistema Informatizado deverá ser atualizado, de modo a receber as corretas
informações.
§ 4º. Deverá ser verificada, no Termo de Doação, a existência de
cláusula restritiva ou condicional de uso. Em caso positivo, os parâmetros
restritivos ou condicionais deverão estar expressamente descritos no Termo de
Responsabilidade Patrimonial.
Art. 18. O Termo de Responsabilidade Patrimonial deverá ser
emitido pelo Setor de Patrimônio em 02 (duas) vias, conforme o modelo
constante neste normativo.
Art. 19. Cabe ao responsável pela unidade (ou ao servidor
designado para assumir os encargos patrimoniais na unidade) assinar as 02
(duas) vias do Termo de Responsabilidade Patrimonial, cuja distribuição deverá
ocorrer da seguinte forma:
I – A primeira via deverá ser mantida nos arquivos do Setor de
Patrimônio;
II – A segunda via deverá ser mantida pelo responsável da
unidade ou pelo servidor designado para assumir os encargos patrimoniais na
unidade.
Art.

20.

A

plaqueta

de

tombamento

patrimonial,

quando

necessária, deverá ser fixada ao bem pelo Setor de Patrimônio em local visível,
limpo, seco e sem asperezas, visando a garantir sua melhor aderência.
CAPÍTULO VIII
DO TOMBAMENTO DOS BENS E DE SEU REGISTRO NO SISTEMA DE
PATRIMÔNIO
Art. 21. Deverão ser tombados todos os bens considerados
permanentes, em consonância com os conceitos contidos neste normativo,
adquiridos pela Gestão municipal através das formas previstas nesta Instrução.
Art. 22. O tombamento deverá ser realizado pelo Setor de
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Patrimônio, através da formalização de sua incorporação ao acervo patrimonial
do Município de Massapê, a qual se dará por meio dos seguintes procedimentos:
I – Atribuição do número de registro patrimonial;
II – Afixação da plaqueta de registro patrimonial, quando
necessário;
III – Cadastro dos dados do bem no sistema de patrimônio da
Prefeitura Municipal de Massapê, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
após o seu recebimento, registrando, quando cabível, as seguintes informações:
a) Forma da aquisição;
b) Número do processo de aquisição;
c) Número da Nota Fiscal ou do Termo de Doação;
d) Nome ou Razão Social do Fornecedor;
e) CPF ou CNPJ do Fornecedor
f) Número de série do bem, se houver;
g) Valor do bem;
h) Marca do bem;
i) Especificações do bem, inclusive no que diz respeito ao seu
grupo e ao seu elemento contábil;
j) Local no qual alocar-se-á o bem;
k) Número da plaqueta de registro patrimonial, quando cabível.
Art. 23. Será registrado como valor do bem aquele que for
declarado nas documentações que o acompanham – Nota Fiscal, Termo de
Doação ou instrumento equivalente. Na ausência desse valor e de qualquer
possibilidade de obtê-lo junto ao fornecedor, a Comissão Permanente de
Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais realizará a
devida estimativa quanto ao valor do bem.
Parágrafo único. Após a avaliação, a Comissão Permanente de
Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais deverá lavrar
Laudo de Avaliação Patrimonial, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, os
quais serão contabilizados a partir da expressa solicitação do Setor de
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Patrimônio.
Art. 24. Bens adquiridos como partes ou como peças destinadas
a serem agregadas a outros bens já previamente tombados – visando a
incrementar-lhes o desempenho, a capacidade, a potência, e/ou aumentar o
tempo de vida útil econômica, e/ou a substituir uma peça avariada –, terão seu
valor incorporado ao valor do referido bem.
Art. 25. Os números de registro patrimonial deverão ser
sequenciais. Cada número de registro patrimonial deve ser atribuído a um único
bem móvel ou imóvel, e acompanhá-lo permanentemente, ficando vedada a
identificação de dois ou mais bens pelo mesmo código, assim como o
reaproveitamento de códigos inativos.
Art. 26. As peças de Arte e de Literatura que integrem acervos
de Museus ou de Bibliotecas e que possuam classificação própria dispensam a
aposição de número patrimonial.
Parágrafo único. As obras literárias ou peças artísticas terão a
classificação

patrimonial

adotada

pela

Divisão

de

Material

e

Patrimônio

Imobiliário apenas nos cadastros de controle e, como subsídio para identificá-las,
o código específico da Biblioteca ou Museu.
Art. 27. Quando, em virtude de suas características físicas, for
inconveniente ou impossível a identificação do bem através de plaqueta de
registro patrimonial, ele será tombado sem que a mesma seja fixada. Nesse
caso, a etiqueta deverá ser afixada na Nota de Tombamento do bem. Deverá,
igualmente, ser realizado o cadastro dos dados do item no Módulo Patrimonial do
Sistema Informatizado da Prefeitura de Massapê.
Art. 28. Após registro do bem no módulo de patrimônio do
sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, o Setor de Patrimônio
deverá arquivar Nota de Tombamento, Termo de Responsabilidade e cópia da
Nota Fiscal, do Termo de Doação ou de instrumento equivalente utilizado na
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aquisição do bem.
Art. 29. Quando identificada, no acervo da Prefeitura Municipal
de Massapê, a presença, há pelo menos 02 (dois) anos, de um bem que não
esteja registrado, sem qualquer possibilidade de identificação dos recursos para
sua aquisição, proceder-se-á ao tombamento por implantação.
§ 1º. Todo procedimento de implantação de bens, no âmbito da
Prefeitura Municipal de Massapê, deverá ter ciência e aprovação da Secretaria
Municipal de Governo.
§ 2º. Diante da impossibilidade de apurar os custos de aquisição
do bem a ser incorporado ao patrimônio, deverá a Comissão Permanente de
Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais proceder à
avaliação do bem e lavratura do respectivo Laudo de Avaliação, de forma a
definir o seu valor, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias, os quais serão
contados a partir da data do requerimento de avaliação, expedido pelo Setor de
Patrimônio.
§ 3º. Após serem realizadas a identificação e a valoração do bem
a ser incorporado, o Setor de Patrimônio encarregar-se-á do tombamento e do
registro do bem, seguindo os parâmetros definidos por este normativo, e
arquivando, juntamente ao processo, cópia do Laudo de Avaliação expedido pela
Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens
Patrimoniais.
CAPÍTULO IX
DO REGISTRO DE BENS ORIUNDOS DE CESSÃO OU DE COMODATO E DA
GESTÃO DOS BENS CEDIDOS
Art. 30. Cabe ao Setor de Patrimônio registar, no Módulo de
Patrimônio do Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, todos
os casos em que bens públicos municipais – móveis ou imóveis – forem cedidos
a terceiros, assim como quando o Município receber, por meio de cessão ou de
comodato, algum bem público ou particular.
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Parágrafo único. No que diz respeito ao recebimento, pelo
Município, de bens imóveis, o registro deverá ocorrer, quando cabível, em
conformidade com as regras e procedimentos previstos neste normativo,
sobretudo os preceitos trazidos pelos capítulos VI, XV e XVI.
Art. 31. É imprescindível, a todo processo de cessão de bens ou
de recepção de bens por cessão ou por empréstimo, na esfera da Prefeitura
Municipal de Massapê, a ciência e a aprovação da Secretaria Municipal de
Governo, conforme Termo de Ciência com modelo trazido nos anexos desta IN.
Art. 32. Deverão estar contidas no instrumento de cessão ou de
comodato de bens, nos casos em que o Município de Massapê for o cedente ou o
cessionário, as especificações essenciais à identificação do bem, dentre elas:
I – Descrição detalhada do item;
II – Dimensões do bem;
III – Marca e modelo;
IV – Número de série, quando houver;
V – Número de registro patrimonial;
VI – Valor do bem;
VII – Data de aquisição;
VIII – Data de recebimento do bem por parte do Município de
Massapê ou de entrega do bem ao ente cessionário;
IX – Dados da instituição cedente ou cessionária;
X – Finalidade da cessão;
XI – Prazo da cessão.
Art. 33. Para fins de realização do registro de itens cedidos ou
emprestados ao município no Módulo de Patrimônio do Sistema Informatizado da
Prefeitura de Massapê, o ato de conferência para o efetivo recebimento do bem
permanente deverá levar em consideração as informações elencadas no
instrumento de cessão ou no termo de comodato.
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Art.

34.

As

informações

atinentes

à

cessão

de

material

permanente pelo Município de Massapê a terceiros deverão se fazer constar no
Módulo de Patrimônio do Sistema Informatizado da Prefeitura de Massapê.
Registrar-se-ão dados sobre o instrumento de cessão ou Termo de Comodato,
sobre a instituição à qual o material se destina, sobre a finalidade da cessão e
sobre seu prazo.
Art. 35. O inventário físico de todos os bens pertencentes ao
Município de Massapê, que, por meio de cessão, estejam sob posse de outro
órgão ou instituição, deverá ser realizado pela Comissão Permanente de
Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais até o dia 30 de
novembro de cada exercício financeiro.
CAPÍTULO X
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
Art. 36. A assinatura do Termo de Responsabilidade Patrimonial
é condição essencial e indispensável para a entrega de qualquer bem móvel.
Art. 37. O Termo de Responsabilidade Patrimonial, a ser assinado
em 02 (duas) vias, deverá conter:
I – Menção à Unidade Administrativa à qual se destina(m) o(s)
bem(ns);
II – Identificação do titular da Unidade Administrativa em
questão;
III – Identificação do servidor que responsabilizar-se-á pelo(s)
bem(ns);
IV – Descrição do(s) bem(ns) e de seu(s) valor(es), com o(s)
respectivo(s) número(s) de registro patrimonial;
V – Anotação dos compromissos do servidor responsável com a
proteção e com a conservação do material;
VI – Assinatura do titular da unidade e/ou do servidor, e do
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responsável pelo Setor de Patrimônio.
Art. 38. Também será expedido Termo de Responsabilidade
Patrimonial em todas as ocasiões nas quais ocorrer a transferência de carga
patrimonial e/ou o remanejamento de bens patrimoniais móveis, em caráter
temporário ou definitivo, assim como nos casos de cessão de bens municipais a
terceiros.
Art. 39. Nos casos em que o servidor for utilizador direto do bem
patrimonial, deverá assinar o Termo de Responsabilidade, juntamente com o
titular da Unidade Administrativa, assumindo compromisso sobre a guarda, sobre
a conservação e sobre a utilização consciente do bem.
§ 1º. Diante de prejuízos causados pelo mau uso ou pelo uso em
desacordo

com

as

normas

presentes

neste

normativo,

deverá(ão)

o(s)

servidor(es) responsável(is) responder pelo valor do bem danificado, inutilizado
ou extraviado, na medida de sua(s) responsabilidade(s).
§ 2º. O status de responsável implica em prova de uso e do ônus
de conservação do bem, a qual pode ser empregada em eventuais processos
administrativos, para averiguação de irregularidades no controle patrimonial do
Município de Massapê.
Art. 40. É incumbência do titular da Unidade Administrativa e do
responsável pelo bem, ou daquele designado para tal dentro da Unidade, a
observância aos prazos de garantia do bem.
CAPÍTULO XI
DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
SEÇÃO I
DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS POR CARGA
PATRIMONIAL
Art. 41. Poderá ocorrer movimentação de bens patrimoniais
móveis diante das seguintes hipóteses:
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I – Transferência de carga patrimonial, quando um bem for
transferido de uma Unidade para a outra ou entre seus respectivos setores
internos;
II – Necessidade de manutenção ou de reparos no bem fora da
Unidade Administrativa, quando se tratar de equipamentos em garantia ou de
equipamentos cujos reparos comprovadamente não possam ser realizados na
sede da Prefeitura Municipal de Massapê ou na sede de outros órgãos municipais.
Art. 42. Deverão ser comunicados com antecedência ao Setor de
Patrimônio todos os casos de transferência de bens patrimoniais, em caráter
provisório ou definitivo, de uma Unidade para outra ou entre seus respectivos
setores internos, assim como eventuais encaminhamentos para serviços de
manutenção ou de reparo que ocorram fora da sede da Prefeitura Municipal de
Massapê ou em outros órgãos do município.
§ 1º. Ficam expressamente vedadas transferências de bens
patrimoniais, em quaisquer das hipóteses elencadas no caput do presente artigo,
que não tenham sido previamente comunicadas ao Setor de Patrimônio, e/ou
que ocorram desacompanhadas da devida documentação legal.
§ 2º. Constituem a devida documentação legal:
I – Termo de Responsabilidade e Termo de Transferência, nos
casos de transferência de carga patrimonial do bem;
II – Instrumento de garantia, nota fiscal ou outra documentação
cabível, nas hipóteses de reparo e/ou manutenção do bem fora da unidade
administrativa na qual esteja alocado.
Art. 43. O servidor detentor da carga patrimonial ou o titular da
Unidade responsável pela guarda e pela conservação do bem deverá comunicar
ao Setor de Patrimônio, quando houver a intenção de realizar transferência da
carga patrimonial de um bem, motivada pela inutilidade ou pela desnecessidade
do bem na Unidade em que se encontre alocado, ou por solicitação de outro
setor ou de outra Unidade.
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§ 1º. O requerimento, devidamente assinado pelo titular da
Unidade na qual se encontra o setor solicitante, deverá ser encaminhado em
tempo hábil e vir acompanhado da devida fundamentação, possibilitando ao
Setor de Patrimônio as devidas providências e ajustes no cadastro do bem no
Módulo Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura de Massapê.
§ 2°. Somente será efetivada a transferência quando o Setor de
Patrimônio recolher o bem e o encaminhar ao setor de destino, mediante a
confecção dos Termos de Transferência e de Responsabilidade, que deverão
estar devidamente preenchidos e assinados.
§ 3°. O procedimento de transferência deverá ser concluído
dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da prévia
comunicação ao Setor de Patrimônio do Município de Massapê.
§ 4°. Na ausência de destinação imediata para o bem a ser
transferido, o mesmo deverá permanecer sob posse do Setor de Patrimônio,
sendo registrada a transferência e guarda, com a devida formalização dos
respectivos Termos de Transferência e de Responsabilidade. Nessa hipótese, o
bem será mantido sob os cuidados do Setor de Patrimônio, até que seja
verificada sua necessidade em alguma das unidades da Administração Municipal,
a qual deverá manifestar-se através de solicitação de transferência, devidamente
justificada.
Art. 44. Ao momento do recebimento de bem, proveniente de
transferência definitiva ou provisória, originalmente alocado em outra Unidade
Administrativa da Prefeitura Municipal de Massapê, o responsável pelo setor de
destino

deverá

averiguar

a

integridade

física

do

bem

e

comparar

as

características do bem com a descrição registrada no Termo de Transferência e
no Termo de Responsabilidade, inclusive no que diz respeito à plaqueta de
registro patrimonial. Após a devida verificação, o responsável deverá assinar
esses termos e remetê-los ao Setor de Patrimônio.
§ 1º. Verificada, em relação à descrição trazida pelos Termos de
Transferência e de Responsabilidade Patrimonial, qualquer divergência e entre as
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características e/ou o estado do bem, o responsável pela verificação deverá
informar imediatamente a solicitação ao Setor de Patrimônio, o qual procederá à
alteração dos Termos, em caso de erro material, dentro do prazo de até 02
(dois) dias úteis.
§ 2º. Quando a divergência supramencionada ocorrer devido a
alterações nas características físicas do bem ou a desconformidades afins, a
unidade e o servidor anteriormente responsáveis serão instados a manifestar
maiores esclarecimentos sobre a situação, dentro do prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis. Tais procedimentos, tanto o requerimento, quanto a sua resposta,
devem ocorrer por escrito.
§ 3º. Nas hipóteses em que os esclarecimentos prestados forem
aceitos, tomar-se-á como desfecho a aplicação dos preceitos trazidos pelo §1°
deste artigo. Caberá ao titular do Setor de Patrimônio realizar a alteração dos
respectivos

registros

patrimoniais

no

Módulo

Patrimonial

do

Sistema

Informatizado da Prefeitura de Massapê.
§ 4º. Caso os esclarecimentos prestados pelo servidor e/ou pela
Unidade revelem inobservância aos deveres de conservação e de guarda do bem,
conduta negligente em sua utilização ou quaisquer outras situações que
constituam indícios de descumprimento às disposições deste normativo e/ou de
outras legislações pertinentes, será suspensa a transferência do bem. Nessa
hipótese, caberá ao titular do Setor de Patrimônio a instauração de procedimento
administrativo

e/ou

o

requerimento

para

a

instauração

de

processo

administrativo disciplinar pela autoridade competente, quando as circunstâncias
exigirem a verificação da ocorrência e a penalização dos eventuais responsáveis.
§ 5º. Quando a conservação e a guarda do bem pela Unidade
Administrativa

previamente

responsável

pelo

mesmo

constitua

risco

de

deterioração ou de inutilização do material durante o transcurso do processo
administrativo, deverá o Setor de Patrimônio conservar o item em questão sob
sua guarda e responsabilidade, averbando no Módulo Patrimonial do Sistema
Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê tal status.
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SEÇÃO II
DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO
FORA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
Art. 45. Caso se faça necessária a movimentação dos bens para
a realização de manutenção e/ou reparo em lugar diverso da unidade
administrativa no qual se encontrem alocados, o procedimento seguirá os
seguintes trâmites:
I – Ao verificar, no bem, alguma espécie de avaria que careça de
reparos, a Unidade deverá comunicar a situação ao Setor de Patrimônio, para
que sejam adotados os encaminhamentos cabíveis, quais sejam:
a) Caso o dano verificado esteja coberto por garantia legal,
deverá ser providenciado o envio do bem à assistência técnica credenciada.
b) Caso o dano verificado não esteja coberto por garantia legal, a
ocorrência deverá ser remetida à Comissão Permanente de Acompanhamento,
Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Massapê,
a qual verificará as condições do bem e deliberará se se é vantajosa a realização
de seu conserto.
b.1) Se a análise a ser realizada pela referida Comissão constatar
ser inconveniente o conserto do bem, o mesmo será declarado inservível, nos
parâmetros preestabelecidos por esta IN. Tal conclusão será encaminhada pela
Comissão ao Setor de Patrimônio do Município de Massapê, para a adoção das
medidas cabíveis;
b.2) Quando a análise vislumbrar conveniência no conserto do
bem, o Setor de Patrimônio do Município de Massapê remeterá cópia do Laudo
exarado pela Comissão à Secretaria responsável pelo uso e pela guarda do bem,
de modo a oportunizar ao Gestor a solicitação dos serviços necessários.
Parágrafo

único.

Todo

serviço

de

reparo,

revisão

e/ou

restauração de bens deve ser comunicado ao Setor de Patrimônio, e realizado
com sua participação, seguindo os critérios estabelecidos por esta Instrução
Normativa.
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CAPÍTULO XII
DO CONTROLE FÍSICO DOS BENS MÓVEIS
Art. 46. Considera-se o controle físico como sendo a soma dos
procedimentos adotados pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Massapê, visando à aferição do estado de conservação e da localização dos bens
patrimoniais.
Art. 47. São atividades atinentes ao controle físico:
I – Controle da localização: trata-se da conferência sistemática de
onde está situado o bem e/ou o servidor responsável, com o objetivo de
averiguar

a

congruência

com

as

informações

cadastradas

no

Sistema

Informatizado;
II – Controle do estado de conservação: faz-se na verificação
sistemática do estado de conservação dos bens, visando a salvaguardar a
integridade física do bem, de modo a contemplar a proteção contra agentes
naturais diversos, através de medidas que detenham agentes capazes de reduzir
sua vida útil, tais como deterioração, oxidação, corrosão e afins;
III – Controle da utilização: consiste na identificação, na análise e
na orientação sobre condições ideais de utilização do bem, de modo a evitar
condutas imprudentes e danosas por parte dos responsáveis.
Art. 48. Quaisquer

divergências

averiguadas

entre

a real

localização dos bens e as informações constantes em seu registro devem ser
retificadas pelo Setor de Patrimônio.
Art. 49. O Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Massapê deverá realizar, anualmente, visitas de conferência às unidades,
registrando as atividades e colhendo assinatura do responsável pelo setor e/ou
do servidor responsável pelo bem.
Art. 50. Quando, durante o processo de conferência, for
verificada pelo Setor de Patrimônio a falta, a perda ou o extravio de algum bem,
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tal situação deverá ser informada à Secretaria Municipal de Governo, de forma
expressa e imediata, para que sejam adotadas as providências necessárias à
apuração de responsabilidades, inclusive por meio de instauração de sindicância
ou de processo administrativo disciplinar, quando for o caso.
CAPÍTULO XIII
DA BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS
Art. 51. A baixa patrimonial de um bem móvel é o procedimento
por meio do qual o mesmo é excluído do acervo patrimonial da Prefeitura,
podendo ocorrer nas seguintes hipóteses:
I – Quando ocorrer alienação do bem;
II – Quando ocorrer extravio do bem;
III – Quando o bem for irrecuperável.
Art. 52. Nos casos em que ocorra doação, venda ou extravio,
dar-se-á a baixa patrimonial somente após a conclusão do processo, o qual
desenvolver-se-á sob os parâmetros cabíveis à ocorrência em questão.
Art. 53. O Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Massapê poderá determinar, de forma periódica, a realização de levantamento
de bens suscetíveis a alienação ou baixa por irrecuperabilidade, submetendo o
relatório com os resultados obtidos à Secretaria Municipal de Governo, para a
adoção das providências cabíveis.
Art. 54. Estando em posse do documento que consente a baixa
patrimonial, deverá a Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e
Inventário dos Bens Patrimoniais requerer ao Setor de Patrimônio o registro da
baixa no Módulo Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de
Massapê.
Art. 55. Ao realizar a baixa de um bem alienado ou irrecuperável,
o Setor de Patrimônio deverá remover do mesmo a plaqueta de registro
patrimonial, a qual deverá ser inutilizada.
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SEÇÃO I
DO EXTRAVIO
Art. 56. O titular da unidade ou o servidor que detenha carga
patrimonial de bem móvel da Prefeitura Municipal de Massapê deverá comunicar
ao Setor de Patrimônio a ocorrência de extravio de bem e providenciar, em caso
de furto ou de roubo, Boletim de Ocorrência, o qual será obtido junto às
autoridades policiais.
Art. 57. Ao ser comunicado sobre caso de extravio de bens pelo
titular de uma unidade vinculada à Administração Municipal, por detentor de
carga patrimonial de bem da Prefeitura ou por relatório da Comissão Permanente
de Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais, deverá o
Setor de Patrimônio requisitar informações complementares sobre o bem
extraviado, juntando toda a documentação possível e elaborando relatório sobre
o caso, o qual deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Governo.
Parágrafo único. Ao ser notificada sobre o caso, caberá à
Secretaria de Governo autorizar a baixa do bem no Módulo Patrimonial do
Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê e adotar as devidas
providências para a apuração de responsabilidades.
SEÇÃO II
DA BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS
Art. 58. A realização de baixa dos bens móveis tidos como
inservíveis deverá ser realizada pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal
de Massapê, após avaliação da Comissão Permanente de Acompanhamento,
Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais.
Art. 59. Na hipótese de necessidade de conhecimentos técnicos
para a realização de reparo e/ou manutenção dos materiais permanentes, a
Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens
Patrimoniais somente poderá emitir apreciação sobre a inservibilidade do bem
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após a submissão de tais itens à analise de profissional competente, o qual
emitirá Laudo técnico a atestar a condição de irrecuperável/antieconômico do
bem, indicando o motivo que a ensejou.
Art. 60. Tratando-se de materiais irrecuperáveis que apresentem
risco ao meio ambiente e/ou à saúde humana e que não possam ser alienados ou
doados a terceiros, deverá o Setor de Patrimônio consultar as Secretarias
Municipais de Meio Ambiente e de Saúde, para deliberar sobre como realizar, de
forma adequada, o descarte dos itens em questão.
CAPÍTULO XIV
DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SERVIDORES
PARA USO NA REPARTIÇÃO
Art. 61. A questão da manutenção, na repartição, de bens
particulares para uso pessoal passíveis de registro patrimonial deverá ser
submetida ao titular da unidade, para a devida autorização.
Parágrafo único. O titular da unidade deverá informar tal
eventualidade ao Setor de Patrimônio, para fins de ciência e de registro do bem
patrimonial em questão em ficha de controle apropriada.
CAPÍTULO XV
DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL
Art. 62. Considera-se como Inventário Patrimonial o processo de
levantamento e de identificação dos bens patrimoniais integrantes do acervo
municipal, com vistas a confirmar a presença física dos mesmos nos locais
informados em registro. Dessa forma, ratificam-se as atribuições de carga
patrimonial, garantindo a atualização no controle do bem e em seus registros, o
que possibilita também a identificação de possíveis danos, extravios ou
quaisquer outras irregularidades, além das condições de utilização e do estado
de conservação do mesmo.
Parágrafo único. No que couber e for compatível, aplicam-se
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também aos bens imóveis as disposições deste capítulo.
Art. 63. Realizar-se-á o Inventário dos bens patrimoniais:
I – Anualmente, em todas as Unidades Administrativas da
Prefeitura Municipal de Massapê;
II – Eventualmente, em situações atípicas, que demandem a
realização de Inventário de bens patrimoniais para a sua devida resolução;
III – No término da gestão de cada Prefeito Municipal.
Art. 64. Deverá a Comissão Permanente de Acompanhamento,
Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais elaborar, dentro do prazo de até 30
(trinta) dias após o final do inventário, relatório preliminar, o qual deve apontar,
sobre cada um dos bens inventariados:
I – Número de tombamento;
II – Descrição sucinta, contendo características do bem;
III – Localização atualizada do bem;
IV – Estado de conservação do bem;
V – Eventuais alterações verificadas no bem;
VI – Resumo do fechamento contábil dos valores.
Art. 65. Ao final do relatório, deverão ser anotados os resultados
da confrontação entre as informações cadastradas no Sistema e a situação dos
bens visualizada ao momento das inspeções, ratificando as descrições e
localizações registradas ou apontando eventuais inconsistências.
§ 1º. Serão considerados extraviados os bens constantes das
listagens emitidas pelo sistema informatizado que não forem localizados pela
Comissão.
§ 2°. O relatório preliminar apresentado pela Comissão estará
sujeito à análise e aos ajustamentos necessários, por parte do Setor de
Patrimônio.
Art. 66. Deverá ser encaminhada, pelo Setor de Patrimônio,
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cópia do relatório preliminar aos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal de Governo, à qual caberá a autorização
de baixa para os bens extraviados ou irrecuperáveis;
II – Controladoria-Geral do Município, para fins de ciência e
eventuais recomendações, quando cabíveis.
Parágrafo único. Após a finalização do relatório, o Setor de
Patrimônio deverá realizar a atualização dos Termos de Responsabilidade
Patrimonial.
Art. 66. A partir dos dados trazidos pelo relatório preliminar, a
Secretaria Municipal de Governo poderá determinar ao Setor de Patrimônio a
realização da baixa dos bens extraviados e dos bens inservíveis, além da tomada
das medidas cabíveis para a apuração de eventuais responsabilidades.
Art. 67. Até o dia 31 de dezembro de cada ano, a Comissão
Permanente de Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais
deverá, após os necessários ajustes, emitir o relatório final, o qual será
encaminhado ao Setor de Patrimônio.
§ 1º. Estando em posse do relatório final, caberá ao Setor de
Patrimônio a realização das seguintes diligências:
I – Remeter cópia do relatório final ao Setor de Contabilidade,
para realização dos ajustes nos saldos contábeis e consolidação do Balanço Anual
de Bens patrimoniais, parte integrante das Prestações de Contas Anuais;
II – Remeter cópia do relatório final ao Gabinete do Prefeito, para
decisões sobre vendas e/ou doações de bens inservíveis, as quais dependem da
expressa autorização do Prefeito Municipal.
§ 2º. No

caso

de

surgimento, nos

saldos

contábeis,

de

discrepâncias que careçam das devidas explicações, o Setor de Contabilidade
poderá requisitar apurações e/ou revisões por parte do Setor de Patrimônio,
visando aos devidos esclarecimentos.

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, 191 – CENTRO - MASSAPÊ/ CE - CEP: 62140-000
TELEFONE: (88) 3643-1499 / 1066 - E-MAIL: controladoria@massape.ce.gov.br
www.massape.ce.gov.br

CAPÍTULO XVI
DA REAVALIAÇÃO E DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
Art. 68. Realizar-se-á a reavaliação dos bens patrimoniais
pertinentes ao acervo da Prefeitura Municipal de Massapê através da elaboração
de Laudo emitido pela Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e
Inventário dos Bens Patrimoniais.
Parágrafo único. A Comissão deverá fazer constar, no Laudo,
cujo modelo encontra-se elencado ao final do presente normativo:
I – Documentação contendo descrição detalhada referente a cada
bem avaliado;
II – A identificação contábil de cada bem avaliado;
III – Os critérios utilizados no processo de avaliação do bem,
assim como sua respectiva fundamentação;
IV – A vida útil remanescente do bem, de modo a oportunizar o
estabelecimento dos critérios de exaustão, de amortização ou de depreciação;
V – A data de realização do processo de avaliação;
VI – A identificação e a assinatura dos responsáveis pela
reavaliação.
Art. 69. Para o processo de reavaliação dos bens patrimoniais,
serão utilizados critérios diferenciados, a depender do tipo do bem, de seu
estado de conservação específico e de seu valor de mercado na data de
fechamento do Balanço Patrimonial.
Art. 70. Para o processo de reavaliação dos bens patrimoniais, os
órgãos e Unidades da Administração Municipal deverão, sempre que necessário,
auxiliar com as informações relevantes, possibilitando ao Setor de Patrimônio a
conciliação dos dados e a atualização do Módulo Patrimonial do Sistema
Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, assim como a emissão do
relatório final e o cumprimento das recomendações emitidas pela Comissão.
Art. 71. Na maioria dos casos, serão levados em consideração,
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pelos critérios de reavaliação de bens patrimoniais, o valor de um bem novo, de
mesma natureza e com as mesmas especificações, adotando, nos cálculos, os
seguintes parâmetros:
I – 70% (setenta por cento) do valor de um bem novo, quando o
bem a ser avaliado encontrar-se em bom estado de conservação;
II – 50% (cinquenta por cento) do valor de um bem novo,
quando o bem a ser avaliado encontrar-se em estado regular de conservação;
III – 30% (trinta por cento) do valor de um bem novo, quando o
bem avaliado encontrar-se em estado precário de conservação.
Parágrafo único. No processo de reavaliação dos bens, também
deverão ser relatadas e levadas em consideração as situações de redução do
valor ao justo valor ou ao valor em uso (impairment), quando se observar que
esses são inferiores ao valor líquido contábil.
Art. 72. O registro da depreciação deverá ocorrer em conta
própria retificadora, de modo a demonstrar o verdadeiro valor dos ativos fixos
nas demonstrações contábeis do Município de Massapê, levando em consideração
o período de vida útil limitado de cada um dos bens reavaliados.
Art. 73. A base de cálculo do bem, para fins de depreciação, será
aquela registrada pelo Decreto Municipal nº 14/2017, ou outra legislação que a
venha a complementá-la ou substituí-la. Para tanto, serão considerados os
valores resultantes de reavaliações, tanto no valor contábil, quanto no valor da
conta de depreciação.
§ 1°. Entende-se como valor residual aquele que se espera obter
a partir da venda do ativo, ao fim de sua vida útil, com razoável segurança,
deduzidos os dispêndios previstos para o seu processo de alienação.
§ 2°. Entende-se como vida útil do bem o período de tempo
tecnicamente definido ou estimado, durante o qual são esperados validade e
bom desempenho do bem.
Art. 74. Além de todas as disposições desta IN, deverão também
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ser observados pela Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e
Inventário dos Bens Patrimoniais os critérios e regras de avaliação/reavaliação e
de depreciação estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO XVII
DOS BENS IMÓVEIS
Art. 75. É incumbência do Setor de Patrimônio registrar e
atualizar as informações atinentes aos bens imóveis no Módulo Patrimonial do
Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, no qual devem ser
inseridas as seguintes informações, sempre que possível identifica-las:
I – Número de identificação do imóvel;
II – Classificação do imóvel (uso comum, especial ou dominical);
III – Localização do imóvel;
IV – Inscrição do imóvel no cadastro imobiliário do Município;
V – Uso ao qual se destina o imóvel;
VII – Características gerais do imóvel;
VIII – Proprietário anterior do imóvel;
IX – Data de incorporação do imóvel;
X – Forma de aquisição do imóvel (compra, doação, permuta,
desapropriação, usucapião, dação em pagamento, cessão de uso, reversão,
acessão, arrematação/adjudicação compulsória etc.);
XI – Data e número da legislação desapropriatória ou autorizativa
ou da sentença judicial, quando for o caso;
XII – Cópia do título aquisitivo da propriedade, juntamente aos
demais documentos que sejam relevantes a essa comprovação, tais como
certidão de registro do imóvel, escritura pública, lei autorizativa, termo
particular, decreto expropriatório, decisão/sentença/termo judicial ou quaisquer
outros documentos hábeis a autorizar a posse etc.;
XIII – Valor de aquisição do bem e sua respectiva nota de
empenho e afins, quando for o caso;
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XIV – Elementos identificadores no Registro de Imóveis;
XV – Planta completa do imóvel e do terreno, incluindo suas
respectivas medidas, confrontações e seus respectivos proprietários;
XVI – Caso o imóvel seja edificado, faz-se necessário informar a
área da construção, suas características, projeto arquitetônico, a existência ou
não de Auto de Conclusão da Obra (Certidão de Habite-se) averbado no Registro
de Imóveis, o responsável técnico pela edificação, o custo da edificação, além de
anexar cópia do Termo de Recebimento definitivo da obra/reforma;
XVII – Tratando-se de objeto de concessão, de permissão ou de
autorização, deve se fazer constar o termo inicial da cessão, além de informar se
ela ocorreu de forma gratuita ou onerosa, e se foi realizada por tempo
determinado ou indeterminado. Se a cessão tiver prazo determinado, deve ser
anotado o termo final da cessão. Tratando-se de cessão onerosa, deve ser
informado também o valor da mesma;
XVIII – Valor do terreno, da edificação e das benfeitorias nele
realizadas em momento subsequente à aquisição;
XIX – Valor venal atualizado do imóvel;
XX

– Nome

do servidor responsável

pela guarda e

pela

administração do imóvel;
XXI – Número, valor, natureza e vencimento da apólice do
seguro, se houver;
XXII – Número do respectivo registro notarial;
XXIII – Número do convênio que originou a aquisição do imóvel,
quando for o caso.
§ 1°. Quando requestado, o Cadastro Imobiliário da Prefeitura
Municipal de Massapê deverá prover os elementos necessários a uma melhor
caracterização dos imóveis municipais, além de cientificar ao Setor de Patrimônio
sobre variações ocorridas na valorização de cada bem, seja ele de uso comum,
de uso especial ou dominical.
§ 2°. O Setor de Patrimônio procederá ao registro dos dados no
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Módulo Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de
Massapê.
§ 3°. A todo bem imóvel será atribuído um número de registro
patrimonial.
Art. 76. Os bens imóveis deverão ser divididos entre terrenos e
benfeitorias (custos subsequentes), para fins contábeis e de gestão patrimonial,
sobretudo no que tange aos procedimentos relativos a Reavaliação, a Redução
ao Valor Recuperável, a Depreciação e a Exaustão.
Parágrafo único. Entenda-se como benfeitoria, sobretudo no
que se refere a este normativo, como sendo toda obra que tenha como objetivo
melhorar, conservar ou embelezar um imóvel. Nessa senda, enquadram-se
procedimentos que visem a preservar a propriedade, a ampliar seu valor e/ou
utilidade, a evitar danos e deteriorações etc.
Art. 77. Os terrenos, parte integrante dos imóveis, não deverão
sofrer

depreciação

ou

exaustão.

Seus

valores

deverão

ser

registrados

separadamente das benfeitorias.
Art. 78. Os procedimentos de reavaliação e de redução ao valor
recuperável deverão ocorrer sempre que necessário, mantendo avaliação a valor
justo do patrimônio do Município de Massapê. Deve ser tomado, como referência,
o valor de mercado, e, como início da contagem, a data da construção, da
incorporação, da aquisição e/ou da última reavaliação.
§ 1°. A reavaliação ou redução ao valor recuperável poderá ser
realizada sempre que verificada alguma das seguintes circunstâncias:
I – Anualmente, para os bens imóveis cujos valores de mercado
sofram variação significativa, em relação aos valores anteriormente registrados;
II – Ao final do período de vida útil previamente estimado para o
bem, para os bens imóveis totalmente exauridos ou depreciados até o seu valor
contábil ou valor residual que ainda se encontrem em condições de uso. Nesses
casos, deve ser refeita a estimativa sobre sua vida útil remanescente;
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III – Dentro de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
comunicação do recebimento definitivo da obra pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Meio Ambiente, para os bens imóveis reformados, ampliados,
modificados ou recuperados, ocasião na qual deve ser realizada também a
estimativa de sua vida útil remanescente.
§ 2°. Deverão ser remetidos ao Setor de Contabilidade, até o 10º
(décimo) dia útil do mês consecutivo ao mês de referência, os relatórios
contendo informações sobre reavaliação, depreciação, exaustão e redução ao
valor recuperável de bens imóveis pertencentes ao Poder Executivo Municipal.
§ 3°. Para os bens reavaliados, deve-se calcular e registrar a
depreciação ou a exaustão sobre o valor estipulado na reavaliação, levando em
conta a vida útil econômica apontada pelo laudo de avaliação e/ou pelo parecer
técnico emitido pela Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e
Inventário dos Bens Patrimoniais.
Art. 79. Quando, ao momento do inventário, forem identificados
e localizados bens imóveis que estejam sem registro no Módulo de Patrimônio do
Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, realizar-se-á a
avaliação desses bens e a sua implantação ao patrimônio do respectivo órgão.
§ 1º. Para que seja realizada a implantação dentro das
circunstâncias elencadas no caput deste artigo, a propriedade deve estar
comprovada por meio de documentos registrais e cartoriais. Nesse contexto, a
depreciação ou a exaustão terá início a partir do momento do registro,
estimando-se a vida útil das benfeitorias, de acordo com o tipo de construção,
com o estado de conservação e com sua expectativa de uso, embasada em laudo
de avaliação e/ou em parecer técnico emitido pela Comissão.
§ 2º. Os imóveis identificados e localizados durante a realização
do inventário que não tenham registro patrimonial e para cuja propriedade não
haja comprovação, a despeito da notória ocupação e da tradição de uso, deverão
ser avaliados e receber o respectivo registro no Sistema. Para fins de
regularização da propriedade municipal junto à Procuradoria-Geral do Município
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de Massapê, o Setor de patrimônio deverá encaminhar à Secretaria Municipal de
Governo todos os dados e documentações disponíveis sobre o imóvel em
questão.
Art. 80. Os procedimentos de reavaliação e de redução ao valor
recuperável deverão estimar, por meio de laudo de avaliação e/ou de parecer
técnico, a vida útil econômica dos bens imóveis, com embasamento nas normas
técnicas vigentes, ressaltando-se a ABNT NBR 14.653, ou outra que venha a
substituí-la.
Parágrafo

único.

Em

caráter

de

excepcionalidade,

e

apresentando a devida fundamentação escrita, poderão ser utilizados critérios de
aferição de vida útil e de valor residual diferenciados para bens singulares,
dotados de características sui generis quanto ao seu uso e/ou conservação.
Art. 81. Os laudos técnicos de reavaliação ou de redução ao valor
recuperável,

a

serem

elaborados

pela

Comissão

Permanente

de

Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais, deverão conter
as seguintes informações:
I – Descrição detalhada de cada bem avaliado, a qual deve vir
acompanhada da respectiva documentação;
II – Código de cadastro do imóvel no Módulo Patrimonial do
Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê;
III – Número de registro do imóvel no Cartório de Registro de
Imóveis;
IV – Número da inscrição imobiliária do bem imóvel no Cadastro
Imobiliário Municipal, tratando-se de imóvel urbano, e no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em caso de imóvel rural;
V – Critérios de avaliação e sua respectiva fundamentação
técnica, mencionando inclusive os elementos de comparação adotados;
VI – Estimativa de vida útil remanescente do bem, a qual servirá
de base para o cálculo da depreciação ou da exaustão, no caso de benfeitorias;
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VII – O valor residual, se houver;
VIII – A data da avaliação.
Parágrafo único. A Comissão deve, ao momento da elaboração
do laudo técnico, observar, sempre que possível, a imprescindibilidade dos itens
constantes dos incisos do presente artigo, sem prejuízo das demais informações
que julgar essenciais à construção de um laudo substancial.
Art. 82. Após a emissão do Laudo Técnico do bem imóvel, que
deverá ocorrer dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da realização da vistoria, caberá ao Setor de Patrimônio registrar a atualização
do valor no cadastro do imóvel, constante do Sistema Informatizado da
Prefeitura Municipal de Massapê.
Art. 83. As atividades de conservação dos imóveis edificados
deverão compreender, no mínimo, reparos e pintura periódicos.
Art. 84. Quando

não

edificados, os

imóveis

deverão

ser

adequadamente cercados ou murados.
Art. 85. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Município de Massapê deverá, sempre que finalizada uma obra ou reforma,
remeter ao Setor de Patrimônio a documentação necessária ao registro do imóvel
no Módulo Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de
Massapê.
Art. 86. A ficha de identificação do bem, a ser anexada ao Termo
de Responsabilidade Patrimonial, deverá ser emitida pelo Setor de Patrimônio no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da atualização no
registro de imóveis e no cadastro de patrimônio do município de Massapê.
Art. 87. Cada bem imóvel deverá ter seu respectivo Termo de
Responsabilidade Patrimonial, a ser firmado junto ao titular da Secretaria
Municipal à qual esteja vinculo.
Art. 88. A aceitação, pela Administração Municipal, de bens
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doados por terceiros não depende de autorização legislativa, exceto nos casos
em que a doação venha gravada por encargos.
Art. 89. Para que sejam tomadas as providências elencadas no
artigo 75 deste normativo, a Procuradoria-Geral do Município deverá encaminhar
ao Setor de Patrimônio a seguinte documentação atinente aos imóveis
decorrentes de desapropriação:
I – Cópia do decreto de declaração de utilidade pública ou de
interesse social, para fins de desapropriação, além do comprovante de sua
publicação em veículo de comunicação apropriado para tal;
II – Cópia integral do processo judicial, quando for o caso;
III – Cópia do Laudo de Avaliação do Imóvel.
Parágrafo único. A remessa da documentação mencionada no
corpo do presente artigo deverá ocorrer dentro do prazo de até 15 (quinze) dias
úteis, contados a partir da data da escritura pública de desapropriação amigável
ou do registro da respectiva sentença judicial.
CAPÍTULO XVIII
DA ALIENAÇÃO E DA CESSÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS
Art. 90. O processo de alienação de bens patrimoniais da
Administração Municipal de Massapê deverá estar atrelado à existência de
interesse público adequadamente justificado, sendo sempre precedido por
avaliação e por licitação pública na modalidade concorrência, sendo essa última
dispensada nos casos previstos pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei
Orgânica Municipal, além de obedecer as diretrizes trazidas pelo presente
capítulo deste normativo.
Parágrafo único. Além dos requisitos elencados no caput do
presente artigo, os casos de alienação e de cessão de imóveis dependerão
também de autorização legislativa.
Art. 91. Direito Real de Uso de bens imóveis poderá ser
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concedido

pela

Administração,

condicionado

à

existência

de

autorização

legislativa, de avaliação e de licitação pública, a ser realizada sob a modalidade
de concorrência, e mediante contrato firmado por prazo determinado, conforme
minuta constante dos anexos deste normativo.
Parágrafo único. Poderá ser dispensada a concorrência, quando o
uso do imóvel for destinado a entidades assistenciais, a concessionário de serviço
público ou quando for verificado relevante interesse público, desde que
devidamente justificado.
Art. 92. Os processo de alienação ou de cessão de uso de bens
patrimoniais pertencentes à Administração deverão ser previamente autorizados
pelo

Prefeito

Municipal,

obedecendo

aos

seguintes

procedimentos

e

formalidades:
I – Para as hipóteses de autorização de uso:
a) Requerimento do interessado;
b) Justificativa para o requerimento;
c) Prazo de utilização;
d) Cópia da Certidão de Registro do imóvel, no caso de bem
imóvel;
e)

Cópia

do

registro

no

Módulo

Patrimonial

do

Sistema

Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, no caso de bens móveis;
e) Parecer do Setor de Patrimônio do Município de Massapê, sobre
a atual lotação e utilização do bem imóvel, além de avaliação sobre a
conveniência da autorização;
f) Parecer jurídico;
g) Portaria de Autorização de uso;
h) Cópia da publicação do ato na Imprensa Oficial;
i) Termo de recebimento do bem, firmado e assinado por ambas
as partes.
II – Para as hipóteses de permissão, de concessão de direito real
de uso ou de doação:
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a) Cópia da lei autorizativa, no caso de concessão de direito real
de uso ou de doação de bens imóveis;
b) Avaliação do bem, a qual deverá ser realizada pela Comissão
Permanente de Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais;
c) Justificativa para a doação/cessão;
d) Requerimento para a realização do necessário procedimento
licitatório ou, se for o caso, solicitação para dispensa de licitação devidamente
justificada;
e) Cópia da Certidão de Registro do imóvel, no caso de bens
imóveis;
f)

Cópia

do

registro

no

Módulo

Patrimonial

do

Sistema

Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê, no caso de bens móveis;
f) Cópia da ficha do cadastro imobiliário, para bens imóveis;
g) Parecer do Setor de Patrimônio do Município de Massapê, sobre
a atual lotação e utilização do bem imóvel, além de avaliação sobre a
conveniência da cessão ou da alienação;
h) Parecer Jurídico;
i) Termo de Doação, Contrato de Concessão de Direito Real de
Uso ou Decreto de Permissão de Uso;
j) Cópia da publicação do ato na Imprensa Oficial;
k) Termo de recebimento do bem, firmado e assinado por ambas
as partes;
l) Termo de Responsabilidade, nos casos de cessão;
m) Baixa patrimonial, nas hipóteses de doação.
Art. 93. O bem cedido ou alienado somente será, de fato,
entregue ao beneficiário após a assinatura do respectivo instrumento de cessão
ou de alienação por ambas as partes.
Art. 94. Ficam a cargo do concessionário ou do donatário as
despesas atinentes à retirada, das dependências da Prefeitura e/ou de suas
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unidades, dos bens cedidos ou doados, assim como os custos decorrentes da
lavratura de escrituras ou de registros, se for o caso.
Art. 95. A cessão de bens móveis, via autorização ou permissão
de uso, efetivar-se-á através do respectivo instrumento formalizador, do qual
deverão constar, obrigatoriamente, o valor avaliado do bem e a indicação da
carga patrimonial da unidade cessionária.
Art. 96. O Termo de Responsabilidade Patrimonial do bem cedido
deverá ser assinado pelo cessionário, o qual será tratado como unidade
recebedora, ficando a ficha de classificação por órgão registrada e arquivada em
seu nome.
Art. 97. Todas as alterações decorrentes da cessão de bem
patrimonial a terceiros deverão ser inclusas pelo Setor de Patrimônio no Módulo
Patrimonial do Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Massapê.
CAPÍTULO XIX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 98. Ao ser verificada avaria ou desaparecimento de qualquer
bem patrimonial municipal, comunicar-se-á ao Setor de Patrimônio, cabendo a
este

relatar

o

ocorrido

ao

superior

hierárquico

da

unidade

de

forma

circunstanciada, viabilizando a adoção de medidas cabíveis quanto à abertura de
processo administrativo ou de sindicância para esclarecer a responsabilidade
sobre o incidente.
Parágrafo

único.

Servidores

integrantes

da

Administração

poderão ser chamados a responder pelo extravio de material que lhes tenha sido
confiado, para uso ou para guarda, assim como pelo dano que, por dolo ou
culpa, provocar em materiais que estejam sob sua responsabilidade.
Art. 99. Estarão sujeitos a ações administrativas, cíveis e penais
os responsáveis por transferências de bens móveis entre unidades, por cessões a
terceiros ou doações, assim como pelo recebimento de bens em doação sem a
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observância aos preceitos trazidos pelo presente normativo.
Art. 100. O descumprimento às disposições desta Instrução
Normativa poderão ensejar responsabilidade civil e/ou criminal, quando for o
caso, a quem tenha dado causa ao descumprimento, além da aplicação de
medidas disciplinares afins e de ação para ressarcimento de eventuais danos e
prejuízos causados aos cofres públicos municipais.
Art. 101. Em casos de lacunas e/ou de imprecisões acerca do
que se trata nesta Instrução Normativa, deverão ser contatados o Setor de
Patrimônio e a Controladoria-Geral do Município de Massapê.
Art.

102.

Aplica-se,

no

que

couber

aos

instrumentos

regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legislações pertinentes.
Art. 103. É prerrogativa da Controladoria-Geral do Município de
Massapê realizar, a qualquer momento, inspeções ou auditorias sobre o
patrimônio.
Art. 104. Os procedimentos contidos na presente Instrução
Normativa devem ser adotados, obrigatoriamente, por todos os Órgãos da
Administração Municipal.
Art. 105. A presente Instrução Normativa será constantemente
atualizada sempre que vislumbradas questões técnicas, legais e organizacionais
que impliquem em sua reforma, mantendo o processo de aprimoramento da
Gestão Municipal, o qual deve se dar de forma contínua e permanente
Art. 106. Os casos omissos ou que suscitarem dúvidas serão
disciplinados e dirimidos pela Controladoria Geral do Município.
Art. 107. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
Publique-se, inclusive no diário oficial. Registre-se. Cumpra-se.
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Sala da Controladoria-Geral do Município de Massapê, aos 14 (catorze) dias do
mês de dezembro do ano de 2020.

ROBERTO AMÂNCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE
Controlador Geral do Município
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ANEXO I

TERMO DE REMESSA/RECEBIMENTO DE MATERIAL
PERMANENTE PARA FINS DE REPARO E/OU MANUTENÇÃO
SECRETARIA REMETENTE:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
DATA DA REMESSA:
PESSOA/EMPRESA RESPONSÁVEL
PELA MANUTENÇÃO:
CPF/CNPJ DA EMPRESA:
ENDEREÇO DA PESSOA/EMPRESA:
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE
( ) PREFEITURA
( ) EMPRESA
( ) CORREIOS
VEÍCULO/PLACA:
MOTORISTA:
ASSINATURA DO MOTORISTA:
DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO
Nº DE REG. PATRIMONIAL:
DESCRIÇÃO:
MOTIVO:
OBSERVAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO AO SETOR DE PATRIMÔNIO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
DATA:
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ANEXO II

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BEM PATRIMONIAL Nº ____
PATRIMÔNIO:
TOMBAMENTO Nº:
VALOR DE AQUISIÇÃO:
VALOR B. CONTÁBIL:
VALOR LÍQ. CONTÁBIL:
VIDA ÚTIL TOTAL:
REST. VIDA ÚTIL:
VALOR RESIDUAL:
ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
DATA INÍCIO DEPREC.:
ORIGEM
ÓRGÃO:
ÁREA:
SUBÁREA:
DESTINO
ÓRGÃO:
ÁREA:
SUBÁREA:
JUSTIFICATIVA

Massapê, ____ de _______________ de _____.
______________________________________
RESPONSÁVEL PELA CESSÃO

______________________________________
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

______________________________________
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO
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ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL Nº __/____
PATRIMÔNIO:
TOMBAMENTO Nº:
DATA DE TOMBAMENTO:
FORMA DE AQUISIÇÃO:
NOTA FISCAL
SÉRIE NOTA FISCAL:
FORNECEDOR:
VIDA ÚTIL TOTAL:
VIDA ÚTIL REMANESCENTE:
VALOR RESIDUAL:
ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
DATA DE INÍCIO DA DEPREC.:
VALOR DE AQUISIÇÃO:
VALOR B. CONTÁBIL:
VALOR LÍQ. CONTÁBIL:
ÓRGÃO:
ÁREA:
SUBÁREA:
Declaro, para os devidos fins, que o bem acima especificado
ficará sob minha responsabilidade, a partir da data de assinatura deste Termo de
Responsabilidade. Comprometo-me a mantê-lo no melhor estado de conservação
para o desenvolvimento normal dos trabalhos. As aplicações deste termo
obedecem, em geral, ao disposto no artigo 70, paragrafo único da Constituição
Federal.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
RESPONSÁVEL PELO BEM

______________________________________
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO
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ANEXO IV

NOTA DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
ÓRGÃO:
UNIDADE:
RESPONSÁVEL PELO TOMBAMENTO:
CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL
GRUPO:
CONTA:
NATUREZA:
ESPECIFICAÇÕES (DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS)

FORMA DE AQUISIÇÃO
FORNECEDOR E/OU ORIGEM:
DATA DA AQUISIÇÃO
DOCUMENTO DE ORIGEM:
NOTA FISCAL:
VALOR EM R$:

(
(

) BOM
) RECUPERÁVEL

SITUAÇÃO DO BEM
( ) OCIOSO
( ) ANTIECONÔMICO

(
(

) OBSOLETO
) IRRECUPERÁVEL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO (APAGAR ESTA SEÇÃO AO MOMENTO DO USO DO MODELO)
I – No campo “Documento de Origem”, especificar a natureza do documento (Nota de Empenho para bens
móveis, Matrícula no Registro de Imóveis para bens imóveis) e o número do documento.
II – Para fins de Identificação da Situação do Bem, considerem-se os seguintes conceitos:
BOM: quando o bem pode ser utilizado normalmente, de acordo com a finalidade para o qual foi adquirido;
OCIOSO: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
OBSOLETO: quando se tornar desatualizado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação
considerada onerosa;
RECUPERÁVEL: quando estiver danificado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação
considerada onerosa;
ANTIECONÔMICO: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso
prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;
IRRECUPERÁVEL: Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas
características físicas.
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ANEXO V
RELATÓRIO DE VISITAÇÃO
A Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e
Inventário dos Bens Patrimoniais procedeu, na data de hoje, à visitação à
Secretaria Municipal de ________________, no departamento/setor/unidade
_______________, e confeccionou Inventário Rotativo dos bens patrimoniais
localizados no mesmo, onde foi apurada seguinte situação:
STATUS:
(

) REGULAR

(

) IRREGULAR

RESSALVAS:

Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO

______________________________________
MEMBRO DA COMISSÃO

______________________________________
MEMBRO DA COMISSÃO
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ANEXO VI
LAUDO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL Nº __/____
Nº DE TOMBAMENTO DO BEM:
LOCALIZAÇÃO DO BEM:
DATA DE AQUISIÇÃO DO BEM:
DESCRIÇÃO DO BEM

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO UTILIZADO

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

(

) ÓTIMO

(

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
) BOM
( ) REGULAR
RESULTADO DA AVALIAÇÃO

VALORES
VALOR DA AQUISIÇÃO EM R$:
VALOR DE MERCADO EM R$:
VALOR ATRIBUÍDO EM R$:

(

) PÉSSIMO
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VIDA ÚTIL REMANESCENTE

OBSERVAÇÕES:

Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO

______________________________________
MEMBRO DA COMISSÃO

______________________________________
MEMBRO DA COMISSÃO
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ANEXO VII

PEDIDO DE BAIXA PATRIMONIAL Nº __/____
SECRETARIA:
DEPARTAMENTO/SETOR/UNIDADE:
Solicitamos,

por

meio

do

presente

documento,

a

Baixa

Patrimonial dos materiais abaixo discriminados, pelos motivos expostos:
ITEM 01
Nº DE REG. PATRIMONIAL:
DESCRIÇÃO DO BEM:
ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
MOTIVO DA BAIXA:
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas
neste instrumento e me disponibilizo para quaisquer maiores esclarecimentos.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO BEM

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO (APAGAR ESTA SEÇÃO AO MOMENTO DO USO DO MODELO)
Para fins de Identificação da Situação do Bem, considerem-se os seguintes conceitos:
BOM: quando o bem pode ser utilizado normalmente, de acordo com a finalidade para o qual foi adquirido;
OCIOSO: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
OBSOLETO: quando se tornar desatualizado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação
considerada onerosa;
RECUPERÁVEL: quando estiver danificado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação
considerada onerosa;
ANTIECONÔMICO: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso
prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;
IRRECUPERÁVEL: Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas
características físicas.
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ANEXO VIII

TERMO DE BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Nº __/____
ITEM:
Nº DE REG. PATRIMONIAL:
DESCRIÇÃO:
VALOR DE AQUISIÇÃO:
Nº DO PROC. DE BAIXA:
CÓDIGO DE BAIXA:

(
(
(

) Inutilização por uso
) Obsolescência
) Inexistência de peça

RAZÕES DA
(
(
(

BAIXA
) Inutilização por acidente
) Recuperação antieconômica
) Extravio ou roubo

OBSERVAÇÕES

Proponho a baixa do material supramencionado.
Assinatura do servidor
responsável pelo bem:
Data:
Autorizo a baixa na forma proposta, obedecidos os trâmites legais.
Assinatura do Secretário
Municipal de Governo:
Data:
Procedidos aos registros da baixa.
Assinatura do responsável
pelo Setor de Patrimônio:
Data:
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ANEXO IX
LAUDO DE INSERVIBILIDADE Nº __/____
Nº DE REG. PATRIMONIAL:
DESCRIÇÃO DO BEM:
ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
VALOR:
SECRETARIA VINCULADA:
SETOR/UNIDADE/DEPARTAMENTO:
DATA DE TOMBAMENTO:
DESTINAÇÃO:
( ) DOAÇÃO ( ) LEILÃO (

) DEPÓSITO

Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO

______________________________________
MEMBRO DA COMISSÃO

______________________________________
MEMBRO DA COMISSÃO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO (APAGAR ESTA SEÇÃO AO MOMENTO DO USO DO MODELO)
I – Deverão ser anexadas a este Laudo fotos atualizadas do Bem, com a indicação da data em que o bem foi
fotografado.
II – Para fins de Identificação da Situação do Bem, considerem-se os seguintes conceitos:
BOM: quando o bem pode ser utilizado normalmente, de acordo com a finalidade para o qual foi adquirido;
OCIOSO: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
OBSOLETO: quando se tornar desatualizado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação
considerada onerosa;
RECUPERÁVEL: quando estiver danificado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação
considerada onerosa;
ANTIECONÔMICO: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso
prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;
IRRECUPERÁVEL: Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas
características físicas.
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ANEXO X
TERMO DE DOAÇÃO
(

) COM ENCARGOS

(

) SEM ENCARGOS

TERMO DE DOAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
MASSAPÊ E __________________.
O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ, CNPJ nº 07.598.691/0001-16,
com

sede

na

Rua

Major

José

Paulino,

Centro,

Massapê-CE,

doravante

denominado DOADOR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
_____________, de matrícula institucional nº _________, CPF nº __________;
E _____________________, CNPJ nº ____________, neste ato
representado por ___________________, CPF nº ____________, doravante
denominado DONATÁRIO,
Resolvem celebrar o presente instrumento, que será regido pela
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Julho de 1993, pela Lei Orgânica do Município de
Massapê e pelas demais legislações correlatas, mediante as seguintes Cláusulas:
SEÇÃO 1 – DO OBJETO
1.1.
transferência

da

Constitui

objeto

propriedade

do
da

presente

TERMO

DE

DOAÇÃO

a

____________________________

(denominação do bem), de propriedade do DOADOR, assim caracterizado
______________________ (número patrimonial, cor, tamanho, espessura,
modelo etc. – caracterização completa).
1.2. O(s) bem(ns) transferidos pelo DOADOR ao DONATÁRIO,
mencionado (s) no item 1.1 deverá(ão) ser utilizado(s) para a seguinte
finalidade:

_____________________________________________________.

(Quando se tratar de caso de doação sem encargos, este item não será
necessário).
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1.3. O(s) bem(ns)transferido(s) pelo DOADOR ao DONATÁRIO,
mencionado(s)

no

item

1.1.

foi

avaliado

em

R$

_______,

conforme

inventário/reavaliação/laudo de avaliação elaborado pela Comissão Permanente
de Acompanhamento, Avaliação e Inventário dos Bens Patrimoniais. (Caso o bem
tenha

sido

avaliado

de

outra

forma,

fazer

constar

expressamente

tal

informação).
SEÇÃO 2 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
As

partes

qualificadas

do

preâmbulo

deste

instrumento

comprometem-se a:
2.1. DOADOR:
a) Disponibilizar ao DONATÁRIO o(s) bem(ns) mencionado(s) na
Cláusula Primeira do presente Termo, para o pleno alcance das finalidades ali
expostas;
b) Entregar ao DONATÁRIO cópias das notas fiscais ou de
qualquer

outro

documento

que

demonstre

a

origem

do(s)

bem(ns)

mencionado(s) na Cláusula Primeira do presente Termo;
c) Promover a baixa, no sistema informatizado de controle
patrimonial,

bem

como

nos

seus

registros

contábeis,

do(s)

bem(ns)

mencionado(s) na Cláusula Primeira do presente Termo, mantendo cópia do
presente termo em seus arquivos próprios.
2.2. DONATÁRIO:
a) Zelar pela segurança, pela conservação e pela manutenção
do(s) bem(ns), objeto

da

presente

doação, arcando com todos os custos e

responsabilidade(s) decorrente(s) da propriedade do(s) referido(s) bem(ns);
b) Utilizar o(s) bem(ns) exclusivamente para o cumprimento das
finalidades mencionadas no item 1.2; (Esta cláusula não se aplica na hipótese de
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doação sem encargo).
Parágrafo Único. O DOADOR e o DONATÁRIO declaram aceitos,
sem ressalvas, todos os termos e condições constantes deste termo.
SEÇÃO 3 – DA SUSTENTABILIDADE
3.1. O DONATÁRIO se compromete a responsabilizar-se pela
manutenção técnica do(s) bem(ns), ficando a seu encargo a atribuição de
acionar as devidas garantias, exigindo-as dos fornecedores. (Se for o caso, pode
não se aplicar, dependendo do tipo de bem doado).
3.2. O DONATÁRIO procederá, quando, for o caso, à destinação
ambientalmente correta dos equipamentos e/ou peças em fim de vida útil, assim
como dos detritos por eles gerados a qualquer tempo, em conformidade com a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei n.º 12.305, de 2 de
agosto de 2010, suas alterações posteriores e respectivos regulamentos.
SEÇÃO 4 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (A presente
cláusula não se aplica nas hipóteses de doação sem encargo).
4.1. O DOADOR poderá, durante o prazo de até __________
(especificar prazo), verificar o cumprimento dos encargos estabelecidos no
presente Termo a qualquer momento, mediante prévio aviso, cabendo ao
DONATÁRIO

permitir

que

servidores

municipais

previamente

designados

procedam à fiscalização cabível.
4.2. Findo o prazo previsto no item 4.1., fica o DONATÁRIO
liberado dos encargos previstos neste termo.
SEÇÃO 5 – DA REVERSÃO/RESSARCIMENTO DOS BENS DOADOS (Esta
cláusula não se aplica na hipótese de doação sem encargo).
5.1. Constatado o não cumprimento de cláusulas do presente
Termo, durante o prazo previsto no item 4.1, o DOADOR notificará o DONATÁRIO
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a corrigir as falhas, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para correções.
5.2. A não correção das falhas no prazo consignado caracterizará
inexecução total ou parcial dos encargos previstos no presente Termo,
implicando na reversão a favor do DOADOR de todos os bens objeto desta
Doação, sem prejuízo de indenização, por parte do DONATÁRIO, em favor do
DOADOR, do ressarcimento do valor dos bens ao DOADOR, correspondente à
diferença do valor constante da avaliação e do quantitativo correspondente à sua
depreciação, podendo tal valor chegar à totalidade do valor atualizado dos bens,
na hipótese de se constar a sua inutilidade, inservibilidade ou extravio, por
qualquer motivo.
5.3. O não ressarcimento dos valores acima citados implicará na
inclusão do DONATÁRIO no cadastro da dívida ativa municipal.
SEÇÃO 6 – DA PROPRIEDADE
6.1. A assinatura do presente termo transfere ao DONATÁRIO a
propriedade

dos

bens

relacionados

na

Cláusula

Primeira

do

presente

instrumento.
SEÇÃO 7 – DA PUBLICAÇÃO
7.1.

Caberá

ao

DOADOR

providenciar

a

publicação

deste

instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei
Federal n.º 8.666/93.
SEÇÃO 8 – DO FORO
8.1. O Foro para dirimir quaisquer litígios na execução deste
Termo, que não possam ser compostos pela mediação administrativa, é o da
Comarca de Massapê, no Estado do Ceará.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de foi
lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem,
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vai assinado pelas partes.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PREFEITO MUNICIPAL DE MASSAPÊ

______________________________________
DONATÁRIO

______________________________________
TESTEMUNHA Nº 1

______________________________________
TESTEMUNHA Nº 2
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ANEXO XI
MINUTA DE DECRETO PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL

DECRETO Nº ____, DE __ DE __________ DE 20__.
PERMITE

O

USO

DO

BEM

(MÓVEL/IMÓVEL)

QUE

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Massapê, no uso das atribuições legais
que lhe confere o art. 105 da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º. Fica permitido o uso, a título (oneroso/gratuito), e em
caráter precário, à/ao ________________________ (qualificação completa), ora
denominada PERMISSIONÁRIO do seguinte bem móvel/imóvel, de propriedade
do Município de Massapê, ora denominado PERMITENTE, assim descrito:
____________________________________. (Especificar o bem, com número
patrimonial, número de nota fiscal, unidade administrativa responsável, certidão
de registro do imóvel, características físicas, especificações etc.).
Parágrafo único. O bem objeto desta permissão de uso
encontra-se avaliado em R$____________. (Valor da última avaliação do bem).
Art. 2. O bem descrito acima destina-se exclusivamente a
_________________________. (Especificar a finalidade da permissão, ou seja,
como o bem será utilizado).
Art. 3. A permissão de uso ora outorgada vigorará (por prazo
indeterminado/por ____ anos), tendo início a partir da data de publicação deste
Decreto, podendo ser revogada a qualquer momento, quando o interesse público
o exigir.
Art. 4. O PERMISSIONÁRIO pagará ao PERMITENTE o valor
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mensal de R$__________, através de guia, a ser retirada na Secretaria
Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal, até o 5º (quinto) dia útil de cada
mês, durante o prazo de vigência desta Permissão. (Este artigo deve ser utilizado
apenas para os casos de permissão onerosa).
Parágrafo único. O pagamento previsto no caput será devido a
partir do primeiro mês subsequente ao mês em que for publicado este decreto.
Art. 5. Caso o PERMISSIONÁRIO não efetue o pagamento dentro
do

prazo

estipulado

no

artigo

acima,

estará

sujeitoa

multa

de

mora

correspondente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso,
limitada a 20% (vinte por cento) do valor mensal.
Art. 6. São obrigações do PERMISSIONÁRIO, além do pagamento
previsto no artigo anterior: (Em caso de permissão gratuita, a menção ao
pagamento deverá ser retirada)
I. Conservar, zelar, preservar e manter o bem recebido em
permissão de uso, como se seu fosse, sendo-lhe vedado o empréstimo, cessão,
transferência ou sub-rogação, seja a que título for, sob pena de aplicação de
sanções, incluindo rescisão contratual;
II.

Cumprir as exigências estabelecidas aos níveis Federal,

Estadual e/ou Municipal referentes à correta utilização e destinação do bem, tais
como:
Neste quadro, listamos alguns exemplos de obrigações que podem incidir, principalmente na
utilização de bens imóveis, para finalidades comerciais/industriais:
a) Obter Alvará de localização e de funcionamento, licença ambiental e alvará sanitário, se for o caso;
b) Recolher pontualmente o ISS incidente sobre os serviços prestados;
c) Cumprir todas as obrigações principais e acessórias decorrentes da incidência dos tributos municipais,
estaduais e federais referentes aos serviços prestados/produtos comercializados ou produzidos;
d) Cumprir obrigações decorrentes de legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
quaisquer outras relativas a danos a terceiros.

III – Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da
adequada manutenção e conservação do bem;
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IV – Efetuar o pagamento das despesas de água, de luz, de gás,
de telefone, de internet, além de encargos, tributos e quaisquer outras
contribuições que sejam exigidas para a utilização do bem; (Item aplicável a
bens imóveis).
V – Manter, durante toda a vigência desta permissão de uso,
compatibilidade

com

as

obrigações

assumidas,

devendo

comunicar,

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da
permissão;
VI – Não utilizar o bem com finalidade diferente da constante no
objeto desta permissão; (Quando couber).
VII – Proteger o bem contra atos de terceiros;
VIII

–

Sujeitar-se

às

normas

legais

de

fiscalização

do

PERMITENTE;
IX – Não paralisar suas atividades, mesmo que parcialmente,
exceto por motivos alheios à sua vontade, devidamente comprovados; (Quando
couber).
X – Restituir o bem como recebeu, na época própria, sob pena de
responsabilidade por perdas e danos a que der causa;
XI – Responsabilizar-se pela reparação de dano ao patrimônio
público ocasionado por seus funcionários, por empresas ou profissionais
contratados para fazer cumprir as disposições constantes desta permissão;
XII – Fornecer a todos os funcionários, para uso constante,
uniformes e crachás; (Quando couber).
XIII

–

Comunicar

qualquer

funcionários à PERMITENTE; (Quando couber).

rescisão

ou

contratação

de
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XIV – Cumprir todas as disposições da IN Nº ___/2020-CGM,
além das obrigações previstas neste Decreto;
XV

–

Obter,

junto

aos

órgãos

competentes,

todas

as

demaislicenças e autorizações necessárias para cumprir os encargos previstos
neste, no prazo de _______ dias, contados da data da publicação deste Decreto;
XVI

– Permitir a

adequada fiscalização

dos

agentes

do

PERMITENTE, a qualquer tempo;
XVII – Cumprir corretamente todos os demais encargos impostos
unilateralmente pelo PERMITENTE;
(Inserir outras obrigações específicas, cabíveis ao caso em questão).
Parágrafo único. A tolerância do PERMITENTE com qualquer
atraso ou inadimplemento por parte da PERMISSIONÁRIA não importará, de
forma alguma, em alteração das condições da presente Permissão.
Art. 7. É vedado à PERMISSIONÁRIA:
I – Alterar a destinação prevista nesta permissão, como também
ceder o uso do bem a terceiros sem prévia autorização do PERMITENTE, sob
pena de sua revogação e de pagamento de perdas e danos;
II – Afixação de placas de propaganda, banners, faixas e
cartazes, inclusive de fornecedores e patrocinadores; (Quando couber).
III – Sublocação do bem para terceiros;
IV – Outras proibições estabelecidas pela Secretaria Municipal de
____________;
V – O depósito, mesmo que temporário, em áreas comuns, de
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volumes, mercadorias ou resíduos (lixo); (Quando couber).
(Inserir outras vedações específicas, cabíveis ao caso em questão).
Art. 8. Caso a PERMISSIONÁRIA venha a descumprir quaisquer
de suas obrigações previstas acima, bem como de quaisquer outras obrigações
estabelecidas unilateralmente pelo PERMITENTE, ensejará a extinção da presente
PERMISSÃO DE USO, com a imediata reversão do bem ao patrimônio público
municipal, independente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, não tendo a
PERMISSIONÁRIA direito a qualquer indenização.
Parágrafo único. Caso ocorra a revogação em que der causa a
PERMISSIONÁRIA, esta estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor
atualizado do bem dado em permissão.
Art. 9.

A assinatura do Termo de Recebimento e do de

Responsabilidade, pela PERMISSIONÁRIA, implica em aceitação irrestrita de
todas as condições previstas neste Decreto.
Art. 10. Revogadas as disposições em contrário, este decreto
entra em vigor na data de sua publicação.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PREFEITO MUNICIPAL DE MASSAPÊ
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ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE
USO DE IMÓVEL PÚBLICO

CONTRATO Nº __/____
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO DE
IMÓVEL PÚBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PARACATU E ______________________.
O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ, CNPJ nº 07.598.691/0001-16,
com

sede

na

Rua

Major

José

Paulino,

Centro,

Massapê-CE,

doravante

denominado DOADOR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
_____________, de matrícula institucional nº _________, CPF nº __________,
doravante denominado simplesmente CONCEDENTE;
E _____________________, CNPJ nº ____________, neste ato
representado por ___________________, com endereço __________________
(informar rua, número, bairro e cidade), CPF nº ____________, doravante
denominado(a) CONCESSIONÁRIO(A);
Resolvem

celebrar

o

presente

Contrato

Administrativo

de

Concessão de Uso de bem imóvel Municipal, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa Nº __/2020, da Controladoria Geral do Município de
Massapê, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei Federal Nº 8.666/1993,
conforme autorização legislativa prevista na Lei Municipal Nº ___/20__, e demais
condições do edital e anexos da Concorrência Pública Nº ___/20__, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A origem do presente contrato se fundamenta na adjudicação que
foi feita à CONCESSIONÁRIA por meio de licitação, na modalidade Concorrência
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Pública, com processo Nº ___/20__, com a finalidade da concessão

de uso,

mediante contrato administrativo, do imóvel abaixo descrito:
________________________________________________________________
___________________________________ (Descrição completa do imóvel, bem
como número de registro no cartório e no controle patrimonial do Município).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato de concessão será de ________,
a contar da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes, por meio de declaração
por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término do
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. Cabe ao Concedente:
I – Efetuar a entrega do imóvel objeto deste contrato ao Concessionário;
II – Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da Concessionária, por meio da
Secretaria Municipal de ________, cujo titular será o Gestor do Contrato, sendo
o Fiscal de Contrato o servidor indicado no Edital ou quem o vier a substituir;
III – Aplicar as penalidades previstas neste contrato e no edital do qual se
originou a contratação, após a regular fiscalização pelos órgãos responsáveis;
(Inserir outras obrigações específicas, cabíveis ao caso em questão).
3.2. Cabe à Concessionária:
I – Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas, ficando
sujeita também à emissão do alvará de localização, funcionamento e sanitário
renováveis anualmente; (Quando couber).
II – Cumprir o horário mínimo de funcionamento, mantendo o estabelecimento
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aberto ao público das ___ horas até as ___ horas (especificar horário) de
_________ a _________ (especificar dias de funcionamento); (Quando couber).
III – Manter o imóvel objeto da concessão em perfeito estado de conservação,
segurança, higiene, conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der
causa ou em virtude da atividade desenvolvida;
IV – Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais de seus
empregados; (Quando couber).
V – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes;
(Quando couber).
VI – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em
qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a
reparação dos mesmos;
VII – Pagar as despesas de luz, tributos, telefone, água, esgoto e gás de todo o
imóvel;
VIII – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público,
compatíveis com o local e ramo da atividade desenvolvida; (Quando couber).
IX – Pagar pontualmente o aluguel por ele proposto no processo licitatório que
originou o presente contrato administrativo, no valor de R$ ___________,
mensais; (Quando tratar-se de concessão onerosa).
X – Manter seguro do imóvel;
XI – Receber as notificações da Secretaria Municipal de ___________________,
promovendo imediatamente quaisquer regularizações que se façam necessárias;
(Inserir outras obrigações específicas, cabíveis ao caso em questão).
3.3. É vedado à Concessionária:
I – Transferir para terceiros a atividade objeto desta concessão;
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II – Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade;
(Quando couber).
III – Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas
suas características, possam estimular frequência indesejável; (Quando couber).
IV – Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão,
para exploração de qualquer ramo de atividade;
V – Desviar a finalidade do estabelecimento proposto para a utilização do imóvel
concedido sem a prévia autorização da Secretaria Municipal de ____________;
VI – Introduzir quaisquer benfeitorias no imóvel sem a prévia e escrita
autorização da Secretaria Municipal de _______________.
(Inserir outras obrigações específicas, cabíveis ao caso em questão).
Parágrafo único. A tolerância da CONCEDENTE com qualquer atraso ou
inadimplemento por parte da CONCESSIONÁRIA não importará, de forma
alguma, em alteração das condições do presente contrato ou novação.
CLÁUSULA QUARTA – DAS MULTAS E PENALIDADES
4.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura Municipal de
Paracatu poderá, garantida prévia defesa, aplicar à Licitante vencedora as
seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa, na forma prevista no Edital ou neste Contrato;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
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penalidade.
4.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá a Concessionária pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura ou cobrada
judicialmente.
4.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 4.1 são da alçada do
Secretário Municipal de _______________ e poderão ser aplicadas juntamente a
fixada pelo inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
4.4.

A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 4.1 é alçada do Prefeito

Municipal, facultada a defesa da interessada no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.
4.5. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato
considerando-se o seu prazo de ___________, quando a licitante vencedora:
I – Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de
validade;
II – Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia.
4.6. Será aplicada multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato
considerando-se o seu prazo de ____________, quando a licitante vencedora:
I – Prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização;
II – Transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte, a terceiro, sem Prévia
autorização do Município;
III – Executar o objeto em desacordo com os projetos, normas, especificações da
Secretaria Municipal de __________, independentemente da obrigação de fazer
as correções necessárias, às suas expensas;
IV – Desatender às determinações da Fiscalização;
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V – Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes
em razão da infração cometida;
VI – Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;
VII – Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto, no prazo fixado.
4.7. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 4.1, poderão também ser
aplicadas às empresas ou profissionais que:
I – Tenha sofrido condenação por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal,
no recolhimento de quaisquer tributos;
II – Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
III – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com aadministração,
em virtude de atos ilícitos praticados.
4.8. As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório, porém
moratório e, consequentemente, seu pagamento não exime aConcessionária da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar à Prefeitura Municipal de Massapê - CE.
CLÁUSULA QUINTA - Da Rescisão
5.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
I – Por ato unilateral, escrito, da Concedente, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93;
II – Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a
qualquer das partes, resguardado o interesse público;
III – Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
5.2. O descumprimento, por parte da Concessionária, de suas obrigações legais
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e/ou contratuais, assegura à Concedente o direito de rescindir o contrato a
qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
5.3. A rescisão do contrato, com base no item anterior da presente cláusula,
sujeita a Cessionária à devolução dos bens recebidos como incentivos.
5.4. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei
e garantido o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO
6.1. O presente contrato poderá ser alterado na forma do artigo 65 de Lei 8.666
de 23 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO
7.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
com as alterações posteriores e pela Instrução Normativa nº ___/20__-CGM, da
Controladoria Geral do Município de Massapê, aplicando-se os preceitos de direito
público e supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado e demais legislação pertinente.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
8.1.

Para dirimir divergências sobre o presente contrato, fica eleito o foro da

Comarca de Massapê - MG, em detrimento a qualquer outro.
8.2. E, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente contrato
em 3 (três) vias de igual teor e forma com duas testemunhas abaixo
identificadas que a tudo assistiram.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PREFEITO MUNICIPAL DE MASSAPÊ
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______________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _______

______________________________________
CONCESSIONÁRIA

______________________________________
TESTEMUNHA 1

______________________________________
TESTEMUNHA 2
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ANEXO XIII
MINUTA DE PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

PORTARIA Nº ___, DE __ DE __________ DE 20__.
AUTORIZA

O

USO

DO

BEM

(MÓVEL/IMÓVEL)

QUE

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º. Fica autorizado o uso do _____________, (especificar o
bem, com número patrimonial, número de nota fiscal, unidade administrativa
responsável,

características

físicas,

especificações

etc.),

a

título

(oneroso/gratuito), exclusivamente para a realização do evento denominado
__________________ (ou para outra finalidade, conforme o caso, o qual deverá
ser especificado), em caráter precário, em favor de ____________________
(nome e qualificação completa do autorizatário).
Parágrafo único.

Funcionará como fiscal desta autorização o

servidor ___________ (cargo, nome, matrícula do servidor).
Art. 2º. O prazo de duração desta autorização inicia-se em __ de
__________ de 20__ e estende-se até __ de __________ de 20__, incluído
nesse período __ dias para a preparação do espaço, __ dias para a realização do
evento e __ dias para o desmonte da estrutura (quando for o caso), com entrega
das instalações do __________ determinada para o dia __ de __________ de
20__.
Parágrafo único.

Integra a presente Portaria o Laudo de

avaliação do _________________________.
Art. 3º. Fica o AUTORIZADO obrigado a:
a) Apresentar as autorizações dos órgãos correlatos ao evento;
(Quando for o caso).
b) Custear todas as despesas de aprovação, de divulgação e de
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administração do evento; (Quando for o caso).
c) Manter nas dependências do _____________, durante a
montagem,

execução

e

retirada

do

evento,

um

preposto

devidamente

credenciado pela Secretaria Municipal de _____________, o qual responderá por
todos os atos do Município, durante o uso do _____________;
d) Acompanhar a vistoria para entrega do _____________;
e) Cuidar de todo o esquema de segurança e manter a ordem no
recinto; (Quando cabível).
f) Cumprir as exigências em nível Federal, Estadual e/ou
Municipal, referentes à utilização do bem;
g) Não utilizar o bem com finalidade diferente da constante nesta
Portaria;
h) Proteger o bem contra atos de terceiros;
i) Sujeitar-se às normas legais de fiscalização do Município;
j) Restituir o bem como recebeu, na data correta, sob pena de
responsabilidade por perdas e danos a que der causa;
k) Responsabilizar-se pela reparação de dano ao patrimônio
público ocasionado por seus funcionários, por empresas ou profissionais
contratados para fazer cumprir as disposições constantes desta Portaria;
l) Repassar previamente para o Município o valor de R$________,
por cada dia de utilização do bem objeto desta autorização, através de guia a ser
retirada no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Massapê; (No caso de
cessão onerosa).
m) Cumprir todos os demais encargos impostos unilateralmente
pelo Município de Massapê;
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(Inserir outras obrigações específicas, cabíveis ao caso em questão).
Art. 4º. O Autorizado fica ciente de que é expressamente
proibido:
a) Retirar ou emprestar equipamentos pertencentes à ________;
b) Alterar ou modificar as dependências do ___________ de
modo que venha a causar danos ou comprometer sua preservação e segurança;
c) Utilizar o ________ para finalidades não informadas e/ou não
autorizadas pela Administração Municipal;
d) Explorar qualquer tipo de comércio paralelo ao evento nas
dependências do espaço cedido sem a expressa autorização; (Quando cabível).
e) Realizar atividades de cunho político-partidário e difusão
religiosa nas dependências do espaço; (Quando cabível).
f) Alterar a destinação prevista para o bem;
g) Fixar cartazes, faixas, painéis, e similares nas paredes, portas
e cadeiras; (Quando cabível).
(Inserir outras vedações específicas, cabíveis ao caso em questão).
Art. 5º.

A assinatura do Termo de Recebimento e do de

Responsabilidadepela AUTORIZATÁRIA implica em aceitação irrestrita de todas
as condições previstas nesta Portaria.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
PREFEITO MUNICIPAL DE MASSAPÊ
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ANEXO XIV

TERMO DE CIÊNCIA Nº __/____
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM

DIMENSÕES DO BEM:
MARCA E MODELO:
Nº DE SÉRIE (SE HOUVER):
Nº DE REGISTRO PATRIMONIAL:
VALOR DO BEM:
DATA DE AQUISIÇÃO:
DATA DE REPASSE DO BEM:
DATA DE AQUISIÇÃO:
DATA DE REPASSE DO BEM:
DADOS DA INSTITUIÇÃO CEDENTE OU CESSIONÁRIA:

FINALIDADE DA CESSÃO:

PRAZO DA CESSÃO:
Eu, ________________________________, Secretário(a)
de Governo do Município de Massapê, tomei, na data de hoje ciência dos
trâmites relativos à(ao):
(

) Cessão de bens.

(

) Recepção de bens por cessão.

(

) Recepção de bens por empréstimo.

Na ocasião, declaro que:

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, 191 – CENTRO - MASSAPÊ/ CE - CEP: 62140-000
TELEFONE: (88) 3643-1499 / 1066 - E-MAIL: controladoria@massape.ce.gov.br
www.massape.ce.gov.br

(

) Aprovo o procedimento.

(

) Reprovo o procedimento.

Razão pela qual devolvo a presente documentação ao Setor
de Patrimônio, para adoção das medidas pertinentes.
Massapê, ____ de _______________ de _____.

______________________________________
SECRETARIA DE GOVERNO

______________________________________
SETOR DE PATRIMÔNIO

