
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

 

PATRIMÔNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO I - OBJETIVO  

CAPÍTULO II - CAMPO DE APLICAÇ ÃO  

CAPÍTULO III - COMPETÊNCIA  

CAPÍTULO IV - DEFINIÇ ÕES  

CAPÍTULO V - BENS PATRIMONIAIS  

CAPÍTULO VI - ORIGEM  

CAPÍTULO VII - INCORPORAÇ ÃO  

SEÇ ÃO I – CADASTRAMENTO 

SEÇ ÃO II – IDENTIFICAÇ ÃO FÍSICA 

SEÇ ÃO III - CONTROLE 

CAPÍTULO VIII - TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE  

CAPÍTULO IX - REPOSIÇ ÃO OU RESSARCIMENTO  

CAPÍTULO X - CONSERVAÇ ÃO E RECUPERAÇ ÃO  

CAPÍTULO XI - BAIXA  

CAPÍTULO XII - INVENTÁRIO FÍSICO 

CAPÍTULO XIII – RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇ ÃO 

CAPÍTULO XIV – CESSÃO E ALIENAÇ ÃO 

CAPÍTULO XV - DISPOSIÇ ÕES GERAIS  

                                                              .2.

http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#1#1
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#2#2
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#3#3
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#4#4
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#5#5
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#6#6
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#7#7
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#9#9
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#10#10
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#11#11
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#12#12
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#13#13
http://www.grm.ufms.br/man_dipm/man_dipm.html#14#14


                                                                          

 

DECRETO Nº 3.539/2010 

 

Dispõe a respeito dos procedimentos, rotinas e 

funcionamento do Sistema de Patrimônio do 

Município de Guanhães/MG 

 

CAPÍTULO I – OBJETIVO 

 

Art. 1º - Auxiliar os usuários na operacionalização do sistema de Patrimônio, estabelecendo a 

sistemática para processamento das atividades referentes ao cadastro, marcação, 

movimentação e controle físico dos bens móveis, imóveis e semoventes do Município de 

Guanhães/MG.  

 

CAPÍTULO II - CAMPO DE APLICAÇ ÃO 

 

Art. 2º - As normas contidas no presente Manual aplicam-se a todas as unidades da 

Administração Direta e Indireta do Município de Guanhães, em especial a Divisão de 

Almoxarifado e Patrimônio. 

 

CAPÍTULO III – COMPETÊNCIA 

 

Art. 3º - As competências da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio são as definidas neste 

Manual de Procedimentos, sem prejuízo do previsto na Lei Complementar nº.2.236/2007. 

Parágrafo único – Compete aos responsáveis pelo Patrimônio: 

I - Identificar a necessidade; 

II - Verificar disponibilidade; 

III - Confirmar a indisponibilidade; 

IV - Receber o adquirido, classificar e registrar; 

V - Distribuir e definir a localização e o responsável; 

VI - Controlar o uso adequado e a localização;                                                                     .3. 



 

 

VII - Receber a devolução dos bens que estejam sem uso; 

VIII – Viabilizar conserto, reforma ou baixa. 

 

CAPÍTULO IV – DEFINIÇ ÕES 

 

Art. 4º - São as seguintes as definições dos termos utilizados neste Manual:  

a) acervo - é o conjunto de Bens patrimoniais existentes num órgão;  

b) semoventes - são os animais selvagens domesticados ou domésticos;  

c) cadastro - é o conjunto de dados relativos aos bens patrimoniais;  

d) carga - é a efetivação da responsabilidade pela guarda e/ou uso do material pelo seu 

consignatário; 

e) cessionário(a) - aquele(a) que aceita cessão; 

f) comodato - é o empréstimo gratuito de material não fungível, que deverá ser  restituído no 

tempo convencionado; 

g) consignatário - aquele que recebe em consignação o equivalente do que lhe é devido;  

h) cotejar - comparar;  

i) fungível - que se consome com o primeiro uso;  

j) intangível - em que não se pode tocar, intocável;  

l) longevidade - vida longa;  

m) material permanente - é aquele que pela própria natureza é característica de duração e 

valor deva integrar o ativo imobilizado do Município;  

n) obsoleto - que caiu em desuso, antiquado;  

o) registro patrimonial - é o conjunto de operações que tem por finalidade fixar no bem o seu 

registro de identificação;  

p) material – designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, 

matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos 

e entidades públicas municipais, independentemente de qualquer fator. 

q) transferência – modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, 

de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade; 

 



 

 

 

r) cessão – modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita da 

posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal direta e indireta ou entre estes e outras entidades; 

s) alienação – operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante 

venda, permuta ou doação; 

t) outras formas de desfazimento – renúncia ao direito de propriedade do material, mediante 

inutilização ou abandono. 

 

CAPÍTULO V - BENS PATRIMONIAIS 

 

Art. 5º - É considerado bem patrimonial todo aquele que é destinado à manutenção das 

atividades do Município.  

 

Art. 6º - Os bens patrimoniais são classificados, por suas características, em bens de consumo, 

móveis, imóveis e semoventes.  

 

Art. 7º - Todo bem patrimonial móvel é classificado, no Município de Guanhães, como 

material permanente, inclusive os livros, mapas e assemelhados que, por sua característica 

própria, tenham duração superior a dois anos.  

a) Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração 

superior a 2 (dois) anos.( art. 15, § 2º da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964).  

b) O trabalho administrativo será mediante simplificação de processos e supressão de 

controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente 

superior ao risco da perda. 

 

Art. 8º - É considerado, ainda, material permanente, o semovente com as seguintes 

características:  

a) animal destinado ao trabalho agrícola, sela ou transporte (animal de trabalho);  

 



 

 

b) animal utilizado p/ reprodução, bem como o destinado à inseminação artificial (animal de 

reprodução).  

Art. 9º - Não será suprimido o controle sobre objeto de inegável, notório, insofismável valor 

de natureza artística, cívica, cultural, documental ou histórica, face a impossibilidade de 

cotejar esse valor intangível com o do risco, na perda do material.  

 

CAPÍTULO VI – ORIGEM 

 

Art. 10 - O acervo do Município de Guanhães é composto por bens originados de:  

I – Compra - ocorre quando o bem é adquirido no comércio, por compra direta ou licitação. 

Neste caso, os documentos de origem são as notas fiscais e/ou nota de empenho.  

II – Cessão - ocorre quando o bem é proveniente de um acordo para a cessão temporária do 

mesmo, não caracterizando, portanto, a propriedade por parte do órgão recebedor. Neste caso 

a origem do bem poderá ser comprovada através de convênio, contrato de comodato, termo de 

cessão, etc. No caso de cessão permanente o bem é incorporado definitivamente no acervo 

patrimonial. 

III – Doação - ocorre quando o bem é doado por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira. O documento de origem aceito é o TERMO DE DOAÇ Ã O DE 

BENS MÓVEIS ou outro documento que caracterize a doação. 

IV – Permuta – ocorre quando o bem é permutado com outra pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada. O documento de origem é o Termo de Permuta, realizado com base na Ata de 

Avaliação de ambos os bens a serem permutados e a justificativa do solicitante comprovando 

o interesse público na permuta. 

V – Transferência - ocorre quando o bem é originado de um órgão do mesmo âmbito 

administrativo ou que a Prefeitura tenha um convênio firmado. Neste caso o documento de 

origem é o Termo de Transferência. 

VI - Doação em pagamento – ocorre quando o bem é doado por pessoa física ou jurídica em 

pagamento de dívida com o Município. O documento de origem é o Termo de Doação em 

Pagamento, emitido com base em certidão do Setor de Tributação e Fiscalização Fazendária  

 



 

 

 

comprovando o valor da dívida e na Ata de Avaliação do bem emitida por Comissão de 

Avaliação nomeada. 

VII - Produção própria - ocorre quando o bem é produzido dentro do próprio órgão, que será 

igual a soma dos custos com matéria-prima, mão-de-obra, desgaste dos equipamentos, energia 

consumida na produção, etc. O documento de origem são notas fiscais dos materiais 

adquiridos para a construção do bem e/ou recibo de prestação de serviços do profissional que 

construiu o bem. 

VIII – Reavaliação - ocorre quando não tem documento de origem, sabendo que o bem é do 

Município, o bem é reavaliado e incorporado. Neste caso a origem do bem poderá ser 

comprovada através de Ata de Reavaliação emitida pela Comissão de Avaliação nomeada. 

  

CAPÍTULO VII – INCORPORAÇ ÃO 

 

Art. 11 - A incorporação de materiais ao patrimônio é o processo de integração do bem ao 

acervo patrimonial do Município. É a partir dele que se inicia o cadastramento, tombamento, 

e controle do bem. Esta fase pode ser dividida em três etapas: cadastramento, identificação e 

controle.  

 

SEÇ ÃO I – CADASTRAMENTO 

 

 

Art. 12 – Cadastramento é o registro dos bens patrimoniais, especificando suas características 

físicas, financeiras e de localização, permitindo a identificação e avaliação de cada um deles.  

 
Art. 13 – O Cadastramento consiste no preenchimento do Termo de Incorporação do Bem 

(Anexo), o que é feito, pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, com base nas 

informações contidas no documento de origem do bem que podem ser: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Origem do Bem Documento Setor Responsável 

Compra/Aquisição Nota Fiscal e Nota de Empenho. Almoxarifado / Contabilidade 

Cessão Através do Termo de Convênio. Setor responsável pelos convênios 

Doação 

Termo de Doação de Bens Móveis, Termo 

de Convênio ou outro documento que 

caracterize a doação. 

Setor que receber a doação 

Permuta Termo de Permuta Comissão de Avaliação 

Transferência Termo de Transferência. Setor que transferiu. 

Doação em 

Pagamento 
Termo de Doação em Pagamento Tributação/Comissão de Avaliação 

Produção Própria 

Notas Fiscais dos Materiais adquiridos 

e/ou recibo de prestação de serviços do 

profissional que construiu o bem. 

Setor que produzir o bem e 

almoxarifado 

Reavaliação Ata de Avaliação. Comissão de Avaliação 

 

Parágrafo único - O Termo de Incorporação do Bem tem por objetivo documentar a 

incorporação do bem ao acervo patrimonial de um órgão. 

 
Art. 14 – Deverão constar do Termo de Incorporação do Bem: 

I - Nº do Código Patrimonial (plaqueta) 

II - Descrição do bem; 

III - Valor do bem; 

IV - Data de incorporação.  

 

Art. 15 - Qualquer material permanente somente será recebido em doação, permuta ou doação 

em pagamento e incorporado ao acervo patrimonial do Município, mediante autorização do 

Prefeito Municipal, que será informado sobre a conveniência, oportunidade e economicidade 

da aceitação.  

Art.16 - Quando se tratar de descendentes de animais pertencentes ao Município, a 

incorporação no ativo permanente se dará no momento em que o médico veterinário ou  



 

 

 

técnico da área atestar a condição de sobrevivência, em termo de vida útil, justificando a 

identificação do semovente como: animal de trabalho ou animal de reprodução.  

Parágrafo único - Aplicar-se-ão aos semoventes, no que couber, as disposições contidas neste 

Manual.  

 

Art. 17 - Os materiais permanentes recebidos em comodato terão controle patrimonial 

semelhante aos do acervo do Município. 

  

Art. 18 - O comodato somente poderá ocorrer se autorizado pelo Prefeito Municipal. 

 

SEÇ ÃO II – IDENTIFICAÇ ÃO FÍSICA 

 

Art. 19 - Os materiais permanentes e semoventes são identificados no Município, através de 

registro numérico denominado registro patrimonial. 

 

Art. 20 - A identificação do registro patrimonial do material permanente é feito através de 

fixação de chapa metálica colagem de etiqueta, gravação, carimbo ou marcação à tinta. 

§1º - O registro patrimonial do material bibliográfico é feito através de carimbo ou colagem 

de etiquetas.  

§2º - O registro patrimonial do semovente é feito mediante a colocação de brinco.  

 

Art. 21 - A fixação de chapa será feita por rebites ou pregos, exceto nos casos em que o 

material não possa ser perfurado, quando a mesma deve ser feita através de cola. 

Parágrafo único - o chapeamento não poderá alterar as condições de precisão, segurança ou 

integridade do material, nem a segurança de seu usuário. 

 

Art. 22 - A identificação do material, sempre que possível deverá ser feita observando-se os 

seguintes critérios:  

     a) protegida das intempéries;  



    

 

 

  b) discreta, mas de fácil visualização;  

     c) padronização da colocação em materiais da mesma  espécie;  

     d) deverá ser aposta o mais próximo possível da identificação do  fabricante do material.  

 

Art. 23 - Atendendo a alínea c do artigo anterior, a identificação deverá ser feita seguindo as 

especificações abaixo:  

I - móveis e utensílios  

a) armários, arquivos, escrivaninhas, estantes e assemelhados, terão chapas afixadas na parte 

frontal superior direita;  

b) cadeiras, poltronas, sofanetes e assemelhados, terão chapas afixadas na parte metálica 

posterior superior;  

II – máquinas, computadores e equipamentos de escritório – a identificação será feita por 

chapas, fixadas na parte posterior, sempre que possível, centralizada;  

III - aparelhos e instrumentos de laboratório - o critério deve ser o mesmo utilizado para 

identificação das máquinas e equipamentos de escritório e, quando o material não permitir a 

fixação de chapa, a identificação será feita observando-se suas características;  

IV - veículos - a identificação será por chapa fixada na parte frontal inferior do painel, junto à 

haste de comando da direção;  

 

Art. 24 - Em se tratando de bens que façam parte de um conjunto, a identificação dos 

componentes será realizada separadamente e o valor atribuído a cada um deles, terá, 

necessariamente, de ser especificado na nota fiscal. 

 
SEÇ ÃO III – CONTROLE 

 

Art. 25 - O bem depois de cadastrado e identificado está pronto para ser removido para um 

setor dentro do órgão, visando atender as necessidades do mesmo. É nesse momento que se 

inicia o controle do bem. 

Parágrafo único - Os documentos que viabilizam o controle do acervo patrimonial são: 

 

 



 

 

 

ANEXO I - Termo de Responsabilidade - TR; 

ANEXO II - Termo de Transferência - TT; 

ANEXO III – Termo de Controle de Empréstimo -CE; 

ANEXO VIII - Termo de Cessão - TC; 

 

CAPÍTULO VIII – MOVIMENTAÇ ÃO PATRIMONIAL E RESPONSABILIDADE 

 

Art. 26 – O Termo de Levantamento deverá ser utilizado quando houver troca de secretariado 

se o mesmo solicitar ou quando o Patrimônio ou algum órgão solicitar. 

 

Art. 27 - O termo deverá trazer a relação dos bens por setor de localização e atribuir 

responsabilidade a um funcionário do referido setor pela guarda, conservação e controle, 

mediante sua assinatura. 

§1º - O Levantamento será feito pelos responsáveis da unidade de patrimônio. 

§2º - A função do Termo de Levantamento é identificar os bens por setor (Setor de 

Localização) dentro de uma Secretaria, bem como identificar o funcionário (Agente 

Responsável) daquele setor encarregado de prestar informações sobre o bem perante a 

unidade de patrimônio do órgão, tais como: danificação, inservibilidade, necessidade de 

reparo, desaparecimento, etc. 

 

Art. 28 - Transferência é a cessão de material permanente entre as unidades da Administração 

Pública Municipal, com a conseqüente substituição da responsabilidade pela detenção da 

carga.  

 

Art. 29 - A transferência de material permanente poderá ser provisória ou definitiva. 

I - a transferência provisória se dará quando o material sair, temporariamente, para conserto 

ou empréstimo entre as unidades da Administração Municipal.  

II - A transferência definitiva se dará quando o material não retornar para o cedente, incluindo 

os casos em que o material é recolhido pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio por 

obsoletismo, ociosidade ou por impossibilidade ou inconveniência de recuperação.  

 

 



 

 

Art. 30 - Toda transferência definitiva de carga de material permanente deverá ser objeto de 

registro pelos responsáveis pelo Patrimônio.  

Parágrafo único - A transferência de material permanente feita entre as Secretarias, deverão 

ter a anuência dos respectivos Secretários.  

 

Art. 31 - Para transferência definitiva de material permanente deverá ser utilizado o 

formulário Termo de Transferência - TT.  

 

Art. 32 - O cedente preencherá o formulário e solicitará o número do termo à Divisão de 

Almoxarifado e Patrimônio, colherá as assinaturas, encaminhará as vias conforme instruções 

nele contidas e providenciará, juntamente com o recebedor, a movimentação física do 

material.  

 

Art. 33 - Nenhum material permanente poderá ser retirado das dependências da Prefeitura 

Municipal sem a autorização do detentor da carga.  

 

Art. 34 - Para a transferência provisória, a título de empréstimo de material permanente, 

deverá ser utilizado o formulário Controle de Empréstimo - CE.  

Parágrafo único - Os procedimentos necessários para execução e controle dos materiais 

emprestados serão efetuados pelo cedente, deverão ser autorizados pelo Secretário Municipal 

e serão de sua inteira responsabilidade.  

 

Art. 35 - Para transferência provisória, a título de conserto, é utilizado documento o Termo de 

Manutenção e Reparo – TMR. 

 

Art. 36 - A responsabilidade sobre um material permanente é assumida pelo detentor da carga 

patrimonial, através da assinatura de Termo de Responsabilidade - TR. 

  

Art. 37 - Independente da assinatura do Termo de Responsabilidade, é obrigação de todos a 

quem tenha sido confiado um material para guarda ou uso, zelar pela sua boa conservação e  



 

 

 

diligenciar no sentido da recuperação daquele que sofrer avaria. E, desta forma, todo o 

servidor poderá ser chamado à responsabilidade por qualquer irregularidade ocorrida com o 

material que lhe for confiado. 

 

Art. 38 - O material permanente ficará sob responsabilidade gerencial da chefia de cada órgão 

da Administração Municipal Direta e Indireta. 

§1º - Somente poderá assumir responsabilidade gerencial o servidor que detiver função 

remunerada.  

§2º - O detentor de carga patrimonial poderá emitir Termos de Co-responsabilidade para os 

demais servidores usuários de materiais permanentes, quando achar conveniente.  

§3º - Todo o detentor de carga patrimonial ao deixar sua função deverá transferir a 

responsabilidade do material sob sua guarda ao novo titular.  

§4º - Caso não seja possível transferir a carga patrimonial pessoalmente, poderá ser instituída 

comissão especial pela administração, assim como nos casos de cargas volumosas, para 

conferência e passagem de carga.  

§5º - A responsabilidade pelo material permanente só cessará após o recebimento por outrem, 

independente da mudança de setor ou cargo.  

 

Art. 39 - A qualquer tempo poderá ser cobrada a responsabilidade decorrente dos dispositivos 

previstos na legislação em vigor e neste Manual. 

 

Art. 40 - Será de 10 (dez) dias úteis o prazo para passagem de responsabilidade e, após a 

passagem, o novo detentor da carga terá 10(dez) dias úteis para dar o recebimento e 

encaminhar o Termo de Responsabilidade, devidamente assinado, à Divisão de Almoxarifado 

e Patrimônio. 

Parágrafo único – A não transferência de responsabilidade nos prazos previstos neste artigo, 

levará o novo chefe a ser co-responsável pelos bens existentes no setor, razão pela qual o que 

sai e o que assume, passarão a ser responsáveis pelos bens.  

 



 

 

Art. 41 - A passagem de carga patrimonial deverá ser feita, obrigatoriamente, à vista da 

verificação física (levantamento) de cada material permanente e, com lavratura de novo 

Termo de Responsabilidade. 

 

CAPÍTULO IX - REPOSIÇ ÃO OU RESSARCIMENTO 

 

 Art. 42 - É dever de todo servidor comunicar, imediatamente, ao detentor da carga, qualquer 

irregularidade ocorrida com os materiais permanentes entregues aos seus cuidados.  

 

Art. 43 - O documento básico para averiguação de irregularidade será emitido pelo detentor 

de carga do material, que fará a comunicação, por escrito, de maneira circunstanciada, à 

Divisão de Almoxarifado e Patrimônio.  

 

Art. 44 - A não comunicação da irregularidade implicará na responsabilização do 

consignatário independente de qualquer outra providência.  

 

Art. 45 - Com a comunicação, a Divisão de Almoxarifado e Patrimônio poderá, após 

avaliação da ocorrência:  

I - concluir que a irregularidade decorreu do uso normal ou de outros fatores que não 

dependeram da ação do consignatário ou usuário, e assim, solicitar a solução que couber;  

II - identificar, de imediato,o(s)responsável(eis) pela irregularidade, sujeitando-o(s) às 

providências constantes deste manual.  

 

Art. 46 - Nos casos de avarias ou perdas das características ocasionadas pelo consignatário ou 

usuário, será designada comissão especial para apuração da irregularidade, que fará relatório 

abordando os seguintes tópicos:  

     a) a ocorrência e suas circunstâncias;  

     b) estado em que se encontra o material;  

     c) valor do material, praticado no mercado;  

     



 

 

     d) possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se há partes a serem 

aproveitadas;  

     e) sugestões para o destino a ser dado ao material;  

     f) grau de responsabilidade da(s) pessoa(s) envolvida(s).  

 

Art. 47 - Caracterizada a existência de responsável(eis) pela irregularidade, ficará(ão) esse(s) 

responsável(eis) sujeito(s), conforme o caso e, além de outras penas que forem julgadas 

cabíveis, a:  

     a) arcar com as despesas de recuperação do material;  

     b) substituir o material por outro com as mesmas características;  

     c) indenizar em dinheiro esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado 

através de comissão designada para avaliação de material permanente.  

 

Art. 48 - Quando não for(em) identificado(s) o(s) responsável(eis) pelo desaparecimento ou 

dano do material, após esgotar a possibilidade de solução através de consignatário e/ou 

Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, será aberta, pela administração Superior, Tomada de 

Contas Especial para apurar a responsabilidade pelo fato, visando assegurar o respectivo 

ressarcimento.  

 

Art. 49 - O material de pequeno valor econômico, em caso de extravio, dano ou qualquer 

irregularidade, não deverá ser objeto de Tomada de Contas Especial.  

 

Art. 50 - O ressarcimento ou reposição do material deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias 

após a determinação superior. 

 

Art. 51 - Nos casos de roubo, sendo de imediato notado indícios do ato, a seção de vigilância, 

deverá ser comunicada, para que seja efetuado o boletim de ocorrência.  

Parágrafo único - O detentor de carga deverá encaminhar o laudo, juntamente com relatório 

circunstanciando o fato, a Divisão de Almoxarifado e Patrimônio.  

 



 

 

CAPÍTULO X - CONSERVAÇ ÃO E RECUPERAÇ ÃO 

 

Art. 52 - É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material para guarda ou uso, zelar 

pela sua conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que for avariado.  

 

Art. 53 - Com objetivo de minimizar os custos com a conservação e reposição de material do 

acervo do Município, os detentores e/ou usuários deverão solicitar manutenção preventiva e 

corretiva dos materiais permanentes visando o seu melhor desempenho e maior longevidade. 

 

Art. 54 - O material permanente será encaminhado à Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 

para providenciar conserto, mediante o preenchimento do formulário de Solicitação de 

Serviço. O responsável pelo Patrimônio assumirá, temporariamente, a responsabilidade sobre 

este material.  

 

Art. 55 - O documento utilizado no encaminhamento de material permanente para ser 

consertado por terceiros, será providenciado pelo responsável pelo Patrimônio, em duas vias, 

contendo:  

     a)  identificação do material permanente (marca, tipo, modelo, ficha patrimonial e número 

de série);  

     b) identificação da empresa prestadora do serviço;  

     c) declaração de responsabilidade pelo material, assumida pela prestadora de serviço.  

 

Art. 56 - A recuperação do material permanente somente será considerada viável, se a despesa 

for orçada, no máximo em 50% (cinqüenta por cento) do seu valor de mercado.  

 

Art. 57 - Nenhum material poderá ser desmontado para utilização de partes ou 

descaracterizado sem a prévia autorização da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, que por 

sua vez deverá ter a anuência da autoridade competente.  

 

 



 

CAPÍTULO XI – BAIXA 

 

Art. 58 - A baixa do material permanente é o cancelamento de seu registro no cadastro de 

materiais patrimoniais permanentes.  

 

Art. 59 - A baixa do material permanente será proposta pelo detentor da carga patrimonial 

e/ou pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio. A baixa pode ser decorrente de:  

     a) extravio ou roubo;  

     b) perecimento (dano ou sinistro);  

     c) cessão ou doação;  

     d) alienação; 

     e) inservibilidade. 

 

Art. 60 - O processo de baixa deve ser precedido, no que couber, dos seguintes passos:  

     a) promoção de diligências administrativas cabíveis;  

     b) constatação, através de laudo técnico, de que o material se encontra sem condição de 

uso, inservível;  

     c) análise e parecer da comissão específica, designada pela autoridade competente.  

 

Art. 61 – O responsável pelo Patrimônio, de posse do parecer da comissão, solicitará 

autorização do Secretário de Administração e Recursos Humanos para executar os 

procedimentos da baixa.  

 

Art. 62 - A baixa de semovente será feita, com base em laudo de constatação, devidamente 

instruído, emitido por servidor credenciado. 

 

Art. 63 - Os materiais permanentes para baixa, deverão ser considerados genericamente 

inservíveis para o Município e, assim o sendo, serão considerados como:  

a) ocioso - quando embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;  

b) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, em 

virtude de uso prolongado ou desgaste prematuro;  



 

 

 

     c) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se  destina devido a 

perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. 

d) obsoleto - quando o seu rendimento for precário por possuir tecnologia ultrapassada, 

que já caiu em desuso. 

Parágrafo único - Os materiais classificados como ociosos, poderão ser cedidos a outros 

órgãos que deles necessitem.  

 

Art. 64 - A cessão será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual constarão à indicação de 

transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a cessionária.  

Parágrafo único - Quando envolver entidade autárquica, fundacional ou integrante dos 

poderes legislativo e judiciário, a operação só efetivar-se-á mediante doação.  

 

Art. 65 – A doação de material, presentes razões de interesse social, será efetuada pelo 

Município, após avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de 

outra forma de alienação, em favor dos órgãos ou entidades, como a seguir indicados:  

     a) ocioso ou recuperável - para outro órgão ou entidade da Administração Pública Direta 

Municipal;  

     b) antieconômico - para órgãos da Administração Indireta e instituições filantrópicas, 

reconhecidas de utilidade pública;  

     c) irrecuperável - para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública;  

     d) obsoleto - para órgãos da Administração Indireta e instituições filantrópicas, 

reconhecidas de utilidade pública; 

 

Art. 66 - A baixa do material alienado somente será feita após o efetivo recolhimento 

financeiro junto à tesouraria.  

 

Art. 67 - A avaliação do material para alienação será feita, por comissão, e de acordo com os 

preços atualizados e praticados no mercado. 

 



 

 

Art. 68 – A alienação de bens da Administração Pública deverá ser justificada e precedida de 

avaliação e de licitação, nos termos previstos na Lei 8.666/93. 

 

Art. 69 – Na licitação, o material deverá ser distribuído em lotes de:  

     a) um objeto - quando se tratar de veículos, embarcação ou material  divisível, cuja 

avaliação global seja superior ao valor estabelecido na determinação legal vigente para a 

modalidade leilão; 

     b) vários objetos, preferencialmente homogêneos, quando a soma da avaliação de seus 

componentes, for igual ou inferior ao valor estabelecido em lei para a modalidade leilão ou se 

compuser de jogos ou conjuntos que não devam ser desfeitos.  

 

Art. 70 - A permuta com particulares poderá ser realizada, desde que as avaliações dos lotes 

sejam coincidentes e haja interesse público, observada a legislação pertinente. 

 

Art. 71 - No interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, um 

material disponível a ser permutado poderá entrar como parte do pagamento de outro a ser 

adquirido, condição esta que deverá constar no edital de licitação.  

 

CAPÍTULO XII - INVENTÁRIO FÍSICO 

 

Art. 72 - Inventário físico é o instrumento de controle para verificação dos materiais 

permanentes em uso nas diversas unidades da Administração Direta. 

 

Art. 73 - O inventário, realizado para conferência física dos bens patrimoniais com a carga 

patrimonial, visa:  

a) confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;  

b) manter atualizado o controle dos bens e seus registros;  

c) apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade; 

d) ajuste de dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico 

ns instalações de armazenagem; 



 

 

e) levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento de 

estoques; 

f) constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. 

 

Art. 74 - O inventário pode ser:  

     a) anual - com a finalidade de comprovar a quantidade e o valor dos materiais permanentes 

existentes por ocasião do encerramento do exercício;  

     b) eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do detentor de  carga, do Controle 

Interno ou do Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio;  

     c) transferência de responsabilidade - realizado quando da substituição de chefias, 

desativação, junção ou desdobramento de órgãos. 

 

Art. 75 - O inventário será efetuado por comissão designada para este fim, composta de no 

mínimo três membros, à qual compete:  

     a) efetuar o inventário da área correspondente, dando conhecimento aos respectivos 

detentores de carga patrimonial, das ocorrências verificadas;  

     b) solicitar a unidade inventariada ou detentor da carga, quando for o caso, técnicos ou 

servidores conhecedores dos materiais, a fim de facilitar a sua localização e identificação;  

     c) elaborar o relatório do inventário, citando as ocorrências verificadas e encaminhá-lo à 

Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, com o conhecimento do responsável.  

 

Art. 76 - A comissão de inventário deverá atentar para que todo o material deva estar sob a 

responsabilidade de algum servidor. 

 

CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇ ÕES GERAIS 

 

Art. 77 - No caso de perda de chapas metálicas, o detentor deverá providenciar junto ao 

responsável pelo Setor de Patrimônio a emissão de outra, com o mesmo número de registro 

anterior.  
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Art. 78 - A prática de atos que contrariem este Manual implica ao servidor praticante a 

responsabilização em processos cabíveis.  

 

Art. 79 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Administração. 

 

Art. 80 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publica, revogadas as disposições em 

contrário. 

Art. 81 – Fazem parte integrante do presente Decreto, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - Termo de Responsabilidade - TR; 

ANEXO II - Termo de Transferência - TT; 

ANEXO III – Termo de Controle de Empréstimo -CE; 

ANEXO VIII - Termo de Cessão - TC; 

 

 

Guanhães, 26 de novembro de 2010.  

 

OSVALDO CASTRO PINTO 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

 

ANEXO I  

TERMO DE RESPONSABILIDADE – TR 

Secretaria de ____________________ 

Divisão___________________ 

 

Servidor: ________________________________________ Matrícula: ______________ 

Cargo: __________________________________________ 

 

Especificação do Objeto: 

 

 

 

 

 

 

O servidor supra nominado DECLARA-SE RESPONSÁ VEL pelos bens móveis especificados neste 

Termo, sendo de sua responsabilidade zelar pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da 

recuperação daquele que sofrer avaria. O Servidor está ciente da obrigação de comunicar a Divisão 

de Almoxarifado e Patrimônio qualquer transferência, modificação do bem, avaria ou irregularidade 

em sua utilização. O servidor declara-se ciente que poderá ser chamado à responsabilidade por 

qualquer irregularidade ocorrida com o material que lhe for confiado. 

Data: ____ / ______ / ________ 

 

 

________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II  

 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - TT 

Nº 

PATRIMÔNIO 

ESPECIFICAÇ ÃO 

DO OBJETO 

LOCAL DE 

ORIGEM 

LOCAL DE 

DESTINO 

ASSINATURA 

DESTINATÁRIO 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



ANEXO III 

 

TERMO DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO 

Secretaria Responsável ____________________ 

Departamento ___________________________ 

 

Órgão Recebedor _________________________ 

Departamento ____________________________ 

Responsável: ______________________________________________  

CPF: _______________________ e CI: _________________________ 

Especificação do Objeto e Estado de Conservação: 

 

 

 

 

 

 

O beneficiário do empréstimo é RESPONSÁ VEL pela guarda e conservação dos bens móveis 

objetos especificados neste Termo e pela devolução do(s) objeto(s) no estado em que recebeu no 

prazo de ................. Qualquer dano verificado no(s) objeto(s) deverão ser ressarcidos ao Município. 

 

Data: ____ / ______ / ________ 

 

________________________                                       ________________________ 

    Assinatura Responsável                                                     Assinatura Beneficiário 

 

  

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV  

TERMO DE CESSÃO - TC 

CEDENTE:  Secretaria de ____________________ 

                     Departamento ___________________ 

 

CESSIONÁ RIO: Secretaria de _________________________ 

                             Departamento ________________________ 

                             Servidor responsável: ____________________________________  

                             Matrícula: ________________ Cargo: _______________________ 

Especificação do Objeto: 

 

 

 

 

 

O servidor supra nominado DECLARA-SE RESPONSÁ VEL pelos bens móveis especificados neste 

Termo, sendo de sua responsabilidade zelar pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da 

recuperação daquele que sofrer avaria. O Servidor está ciente da obrigação de comunicar a Divisão 

de Almoxarifado e Patrimônio qualquer transferência, modificação do bem, avaria ou irregularidade 

em sua utilização. O servidor declara-se ciente que poderá ser chamado à responsabilidade por 

qualquer irregularidade ocorrida com o material que lhe for confiado. 

Data: ____ / ______ / ________ 

 

 

________________________                                       ________________________ 

    Assinatura Cedente                                                          Assinatura Cessionário 

 

 

 


