
cÀNDrDo Gooôr

ESTADO DO RlO GF'ANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Cândido Godói

Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N'075/2014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

NORMATIZA O CONTROLE DA
MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
MOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
DIRETA DO MUNICiPTO DE CÂNDIDO GODOI.

Art. 1'Este Decreto estabelece normas administrativas visando ao controle da
movimentação patrimonial dos bens móveis pertencentes à aclministração clireta clo
Município.

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL

CAPITULO I
DOS CONCEITOS

Art. 2" Para f-rns deste Decreto considera_se:
I - Amortização: redução do valor aplicado na aquisição cle direitos cle

propriedade e quaisqtter outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de
duração limitada, out cutjo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente
limitado;

II - Apropriação: incorporação dos custos de um bern patrirnonial Íàbricaclo ou
construído pelo Município, realizada rnediante a identificação precisa de seu valor, por meio
da verificação de seu cllsto de produção ou Íabricação;

III - Bem ocioso: quando o bem, embora em perÍ-eitas condições cle uso, r-rã6
estiver sendo aproveitado;

IV - Depreciação: redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou percla de
utilidade por uso, ação da naÍureza ou obsolescência;

V - Incorporação: inclusão de um bem no acervo patrirnonial do MLrnicípio. bept
conro a adição do seu valor à conta do ativo imobilizado da Contadoria;

VI - Laudo: peça na qual o perito, proÍissional habilitado, relata o qlle observou e
dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, tundamentadamente:

VII Reavaliação: adoção do valor de mercado ou de consenso para bens do
ativo, quando esse lbr superior ao valor líquido contábil:

VIII - Recebimento: ato pelo qual o material solicitaclo é recepcionerclo. em local
previat-nente designado, ocorrendo ttessa oportunidade apenas a conf'eiência clua,titativa
relativzr à data de entrega, firmando-se, na ocasião, a tranú'erência cla responsabiiidade pela
guarda e conservação do bem, do Íbrnecedor para cl Município;

IX - Reclr-rção ao valor recuperável (impuil'menl).' ajuste ao valor cle prercaclo ou
de consenso para bens do ativo. quando esse Íbr infêrior ao valor líquido contábil:

X - Tombanlento: lbrmalização da inclusão física de um bem patrimonial no
acel'vo clo Município. Efetiva-se conr a atribuição de um número cle tombamento. com a
rnarcação Ílsica e cont o cadastramento de dados:
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XI - TransÍêrência: modalidade de rnovimentação de material. com troca cle
responsabilidade, de uma unidade adrninistrativa para outra, integrantes da rnesma entidacle;

XII - Valor de mercado ou valor justo (fair valtte);valor pelo qual um ativo pocle
ser intercambiado em condições independentes e isentas ou conhecedoras do nercado;

XilI -Valor recuperável: valor de mercado de um ativo, menos o clrsto para a slra
alienação, ou o valor qLIe a entidade do setor público espera recuperar pelo uso fr-rtur.o desse
ativo nas suas operações; o que for maior;

XIV - Valor da reavaliação ou valor da redução do ativo a valor recuperável:
dif-erença entre o valor líquido contábil do bem e o valor de mercado ou de consenso, conl
base em laudo técnico;

XV - Valor residual: montante líquido que a entidade espera, com razoável
segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos
esperados para sua alienação;

XVI - Setor de Patrimônio: Unidade Administrativa ou o servidor responsável
pelo registro do ingresso, movimentação e baixa de bens de natureza permanente;

XVII - Sistema Patrimonial: sistema inÍbrmatizado destinado ao registro do
ingresso, movimentação, baixa, valorizações e desvalorizações dos bens de natureza
permanente;

XVIII - Unidade Administrativa: todas as unidades e órgãos integrantes da
estrutura da Administração Direta Municipal.

CAPITULO II
DAS ROTINAS

Seção I
Do Ingresso
Subseção I

Das modalidades

4fi. 3o O ingresso de bens patrimoniais ocorre mediante compra, doação, permuta,
produção própria, reprodução (semoventes), reposição, reativação e afins.

§ 1". Todos os bens permanentes ingressados no patrimônio municipal c1ue, pelo
princípio da racionalizaçáo do processo administrativo, devam ser controlados com nirmero
patrimonial, serão recebidos, quando necessário, de lorma provisória e cleÍlnitiva, e
registrados no sistema informatizado patrirnonial e etiquetados.

§ 2o. Serão considerados bens permanentes todos itens com durabilidade superior
a 02 (dois) anos e com valor acima de R$ 35.00.

Subseção II

Do recebimento provisório
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Art. 4o O recebimento provisório ocorrerá para e1'eito de posterioru,eriÍicação da
conÍ-ormidade do r.naterial com a sua especiÍicação.

§ Úrnico: O responsável pela Unidade Administrativa que tiver sob slra
responsabilidade bens recebidos provisoriamente cor-nunicará, no prLtzo máxi1io cle I (,,r) clia
Úrtil, o lato ao Setor de Patrimônio, que solicitará vistoria por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente.

Subseção III

Do recebimento deÍ'initivo

Aú. 5o O recebimento deflnitivo de bem permanente será realizado após a
verificação da qualidade e quantidade do material e cónsequente aceitação, e deverá ser
realizado mediante rigorosa conf-erência, sob pena de responsabilidade administrativa, sern
prejuízo da civil e criminal no que couber.

Aft. 6" O recebimento de bens patrimoniais móveis por doação deverá ser
Íbrmalizado em processo devidamente autuado, dele constando a relação de bens recebidos, o
documento fiscal e o lermo de Doação.

Seção II
Das Responsabilidades Patrimoniais

Art. 7" As Unidades Administrativas que tiverem sob sua guarda e
responsabilidade bens patrimoniais móveis deverão oferecer supofie à Comissão de
Reavaliação e Inventário, com informações perlinentes à movimentação, ingresso e
transfbrência de bens.

4ft. 8o. E cle responsabilidade de todo aquele, pessoa física ou jurídica, pública or.r
privada, que utilize, guarde, gerencie ou administre bem patrimonial, comunicar ao Setor cle
Patrirnônio qualquer avaria, extravio ou danos de qualquer bem patrimonial sob sua
responsabilidade, que possa inÍ'luenciar na ef'etividade do inveniário, sob pena cle
responsabilidade administrativa.

Art' 9o. Todo responsável por bem patrimonial que identiÍicar ilcjíci6s cle
inservibilidade do bem, especialmente erl função de estar ocioso oll em clesuso. cleverá
cot.l.ttttlicar o fato ao titular da respectiva Unidade Administrativa que o detiver e ao Setor de
Patrirlrônio, qlle, por slla vez, providenciará o Termo de Transf-erêpcia e o encaminliará ltara o
Setor de Ahnoxaritado ou equivalente.

Art. 10. Ern caso de extravio da placlueta patrirnonial, o responsável pelo belr
deverá comunicar o Íàto irnediatamenle ao setor cle patrirnônio

Art. I 1. Os responsáveis pelas Unidades Administrativas têm o dever cle zelar pela
boa guarda e conservação dos bens sob sua resporlsabilidade e, nos casos de dano ou extravio.
deverão adotar os procedimentos adntinistrativos cabíveis.
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Art. 12. Tambem e de responsabilidade de todo aquele, pessoa flsica ou jurídica,
pÚrblica ou privada, que utilize, guarde, gerencie ou administre bem patrimonial, rnantê-lo em
condições adequadas para o desenvolvimento normal dos trabalhos, ficando obrigaclo a
assinar Teruo de Responsabilidade e/ou Termo de Transferência, conÍbrme anexos I e II
deste Decreto, respectivamente.

4fi. 13. São deveres do responsável por bem patrirnonial, em relação àquele sob
sua guarda:

I - zelar pela guarda, segurança e conservação;

II - mantê-lo devidamente identihcado com a plaqueta de patrimônio;

III - comunicar ao Setor de Patrimônio a necessidade de reparos necessários ao
adequado funcionamento ;

IV - infbrmar ao Setor de Patrimônio a relação de bens permanentes obsoletos,
ociosos, irrecuperáveis ou subutilizados, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

V * solicitar ao Setor de Patrimônio, sempre que necessário, a movimentação de
bens, mediante solicitação do Termo de Transferência e vistoria dos mesmos;

VI - comunicar ao Setor de Patrimônio, por escrito e imediatamente após o
conhecimento do Íàto, a ocorrência de extravio ou de danos resultantes de ação dolosa ou
culposa de terceiro;

At"t. 14. O responsável pelos bens terá o prazo de 15 (quinze) dias úrteis para a
conferência da relação daqueles sob sua guarda, a contar da destinação clo bem à sua Uniclacle
Administrativa.

Parágrafo Unico. Caso a conferência prevista no "caput" deste artigo não seja
efetuada no prazo nele estipulado, a relação dos bens será considerada aceita tacitamente.

CAPÍTULO TTT

DA TNCORPORAÇÃO
Seção I

Dos Procedimentos Gerais

Art. 15. O registro da incorporação far-se-á mediante cadastro no sistema
inf'orrnatizado de controle patrirnonial. de tbrma analítica, e lançamento contábil pela
Contadoria, de Íbrma sintética.

Art. 16. A classifrcação orçamentária, o controle patrirnonial e o reconhecirnento
do ativo segllem criterios distintos, devendo ser apreciados individr-ralmente.

§ 1" A classificação orçamentária obedecerá aos parâmelros cle clistinção entre
rnaterial pennanente e de consumo.
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§ 2" O controle patrimonial obedecerá ao princípio da racionalização do processo
administrativo

§ 3" No reconhecimento do ativo, obedecidas as normas de conrabilidade púrblica.
devet-n-se considerar os bens e direitos que possanl gerar beneÍjcios econôrnicos ou pote.cial
de serviço.

Art. 17. Err se tratando de bens produzidos pelo Município, a incorporação terá
por base a apuração de seu custo de produção.

Art. 18. A Contadoria e órgão responsável pela classificação e identiÍicação cla
necessidade de registro sintético e analítico dos bens de natureza permanente.

Art. 19. Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, o yalor
do ativo deve ser considerado pelo resultado da avaliação obtida com base eÃ procedimento
técnico ou confonne o valor constante no termo da doação.

ArÍ.20- Na avaliação dos ativos do imobilizado obtidos a título gratuito a eventual
impossibilidade de tnensuração do valor deve ser evidenciada em nota expliãativa.

Art. 21. A incorporação do bern ocorrerá somente quando identificado, po
respectivo documento de ingresso, o recebimento deÍinitivo, reilizado por servidor 111
comissão devidarnente designada.

Seção II
Do Registro Analítico

Subseção I

Do tombamento

{fi.22. O tombamento dos bens de naÍureza permanente contemplará o caclastro,
o emplaquetamento e a emissão do termo de responsabilidade.

y'lrt.23- A classificação dos bens tombados terá por base o anexo VI deste Decreto
- Código de classificação contábil e espécie (descrição).

Parágrafo Unico. A Contabilidade é o Orgão responsável pelas niodificações pos
enquadramentos previstos no Anexo VI deste Decreto.

At-t. 24. O cadastro dos bens permanentes será realizado meclianle a alirnentação
dos dados no sistema informatizado.

ParágraÍb Unico. O cadastro refbrido no caput e atribuição exclusiva do Setor cle
Patrimônio, mediante a utilização de usuário e senha individualizaclos.

AtÍ.25- Haverá registro analítico de todos os bens de caráter permanente, de
Íbrrna que seja assegurada a perfbita caracterização de cada um deles.

Art. 26. A perfêita caracterização dos bens móveis contemplará a indicação clas
características Íisicas do bem, das medidas, do modelo, do tipo, do nÍrmero de serie o,
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t1umeração de Íábrica, quando existentes, das cores e, quando pertinente, clo rnaterial de
Íabricação e dernais informações específicas que se mostrem necessárias.

Art. 27. Após o cadastro, o Setor de Patrimônio providenciará a emissão clo
Termo de Responsabilidade, confbrme Anexo I deste Decreto, e destinará o bem à Uniclacle
Adn-rinistrativa requi sitante.

Parágrafb Unico. O Termo de Responsabilidade deverá ser assinaclo,
obrigatoriamente, pelo responsável pela guarda e uso db bem.

Art.28- o valor do ativo quando da aquisição compreenderá:

I - o preço de compra ou valor da aquisição;

II - os impostos não recuperáveis sobre a compra;

III - os descontos comerciais na compra;

IV outros gastos inerentes ao processo de aquisição e necessários Ílo
funcionamento do bern:

futuros
V - os gastos posteriores com possibilidade de geração de beneÍlcios econômicos

Subseção II

Do emplaquetamento

ArÍ.29. O emplaquetamento será realizado pelo Setor de Patrimônio.

At1. 30. A plaqueta deverá ser af'rxada em local perfeitarner-rte visível, ser-n
sobreposição de inÍtrrniações contidas nas etiquetas de fábrica, como número de série e aÍjns,
e de forma que se evitem áreas que possam acelerar a sua deterioração.

Art. 31. IdentiÍ-icada a impossibilidade ou inviabilidade de se afixar a plaqureta ern
razão do tamanho ou estrutura Íisica do bem, a identificação poderá ser realizacla mecliante
gravação, pintura, entalhes ou outros meios qlle se mostrem convenientes.

Parágrafo Unico. A Íbrma escrita com caneta permanente tenclo o núrnrero clo bem
e a letra R (n" 

-R) 
é alternativa às etiquetas padronizadasdeverão ser relacionaclas pelo Setor

de Patrimônio por meio de formulário específico, que conterá a descrição clos bens, o núrmero
patrimonial, o responsável, a localização e o tipo de plaqueta er-npregado.

Art. 32. Não haverá ntais de uma plaqueta por bem, salvo exceções expressanleute
cor-rsignadas em relatório especíÍico pelo setor de patrimônio.

Art.33. Identificado o extravio de plaqureta, o Setor de Patrimônio deverá
provider-rciar a sua substituição, mantendo inalterada a numeração de tombamelto.

o
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ParágraÍb Unico. Não havendo etiquetas padronizadas para reposição, o Setor de
Patrimônio poderá providenciar, provisoriamente, a identiÍlcação dó bern por meio de pintura,
carimbo, nlarca Ílsica, entre outros qLle se mostrem convenientes.

Art. 34. Após o processo de tornbamento, o Setor cle Patriniônio fàrá constar,
mediante aposição de carimbo específico ou manuahrente, no clocumento lrscal de ingresso
do bem, o termo "Tontbado", indicando a data de tombamento, núrmero do bem patrinicinial e
a assinatura.

Seção III

Do Registro Sintético

Art' 35. A Contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis.

4ft. 36. os registros sintéticos serão realizados em conformidade com as norrras
de contabilidade púrblica vigentes.

Seção IV

Da Integração

At"t. 37 - A Contabilidade adequará seus registros em razão do controle analítico
exercido pelo Setor de Patrimônio.

Art' 38. As incorporações, as baixas, os saldos anteriores, saldos atuais, as
depreciações do mês, as depreciações acumuladas, os valores de reavaliação ou redução ao
valor recuperável, deverão constar no Relatório de Movimentação patrimonial, conÍbrme
Anexo V deste Decreto, a ser encaminhado à Contadoria, pelo Seior de patrimônio, até o 05
(quinto) dia útil de cada mês.

Parágrafo Unico. O Relatório previsto no caput conterá os grupos contábeis e a
classificação prevista no Anexo VI - Relação Sugestiva de Bens por" Giupo, Natureza e
Espécie Contábeis deste Decreto.

Art. 39. Sempre que a Contabilidade identificar qualquer inconsistência no
sistema de controle interno patrirnonial que possa prejudicar a Íid;dididade clas i,Íbr.rações
prestadas pelo Setor de Patrimônio, deverão ser realizados testes de auditoria, proposição das
rnedidas corretivas e acompanhamento dos resultados sugeridos.

ParágraÍb Unico. Enquanto permanecerem as inconsistências previstas no capllt. a
Contabilidade não adeqr.rará os seLrs registros aos cadastros do Setor cle patrimônio.

Art. 40. A Contabilidade encaminhará ao Setor cle Patrimônio toclos os
documenlos Í-rscais relativos a ntaterial permanente qr,re não contenham. mediante aposição de
carimbo específico ou manualntellte, o termo "Tontbaclo", cont a indicação da data cle
tornbamento e da respectiva assinatura.

ParágraÍb Unico. A Contabilidade terá o prazo de l5 (quinze) clias úrteis para o
cumprimento do disposto no caput.
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CAPÍTULO IV

DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E DO REPARO DE BENS

Seção I

Do Tenno de Responsabilidade

Art.4l. Após o cadastro e emplaquetamento, o Setor de Patrimônio destipará o
bem à Unidade Administrativa requisitante e providen ciará a emissão do Termo de
Responsabilidade, conÍbrme Anexo I deste Decreto.

Parágrafb Unico. O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado"
obrigatoriamente, pelo responsável pela guarda e uso dos bens.

Seção II

Do Reparo de Bens

AÍÍ. 42. A saída de bens permanentes ern virtude de conserto deverá acompanhar
o Termo de Reparo Patrimonial, conforme Anexo IV deste Decreto.

Art. 43. O Termo de Reparo Patrimonial conterá a assinatura do responsável pela
Unidade Administrativa detentora do bem, do Setor de Patrimônio e do prestadoi de serviço.

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA

Seção I
Do Termo de Transferência

Att. 44. O Termo de Transferência deverá ser assinado pela Uniclacle
Administrativa que transfbre o bern, pela Unidade Administrativa que recebe o bem.

Art. 45. Compete ao Setor de Patlirnônio a emissão do termo de transferêpcia.

{rt.46. Todos os envolvidos no processo de transf-erência receberão 1 (uma) r.,ia
do Termo de Transferência, confbrme Anexo II deste Decreto.

Seção II

Dos Procedimentos e da Formalidade

1.rt. 47. A transÍbrência consiste na modalidade de movimentação de material,
com troca de responsabilidade, de uma unidade administrativa para outra, integrantes da
mesma Entidade.

Art. 48. A transferência deverá ser registrada no sistema inÍbrmatizado
patrimonial, com a devida troca de responsabilidade, seguida da emissão e assinatura do
Termo de Transferência, conforme Anexo II deste Decreto e assinatura do Termo de
Responsabilidade conforme Anexo I.
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4fi. 49. O registro da transÍ'erência tem por finalidade controlar a movimeptação
dos bens patrirnoniais móveis de uma Unidade Administrativa para outra. sem alteração
llatrimonial quantitativa, resultando somente na troca de responsuúilido,l. pela guarcla e Lrso
do bem.

Art. 50. Todas as transferências patrirnoniais deverão ser acompanhaclas pelo
Setor de Patrimônio.

Art. 5l ' A transferência entre Unidades Administrativas de bens nrilvcis
permanentes depende do conhecimento tempestivo do Setor de Patrimônio, que atualizzrrá os
seus registros.

Art. 52. Após a transÍ'erência, o recebedor do bern será o responsável por sua
guarda e uso, respondendo administrativamente pela sua conservação, sern prejuízo cla
responsabilizaçáo civil e criminal, no que couber.

CAPÍTULO VI
DA BAIXA

Art. 53. O registro da baixa tem por finalidade controlar a exclusão do bem móvel
do patrimônio municipal quando verificado furto, extravio, sinistro, morte (semovente).
alienações, alteração cle enquadramento de elemento de despesa, sucateamento e outros.
devendo ser lêito por t.ueio do Termo de Baixa, confbrme Anexo III deste Decreto, en-riticlo e
arquivado pelo Setor de Patrimônio.

Art. 54. A baixa de bem patrimonial rnóvel será formalizada mediante a emissão e
assinaturas do termo de baixa, anexaclo ao laudo ou parecer técnico motivador da baixa.

§ l" O laudo tecnico deverá ser emitido por comissão de servidores deviclaprente
designada ou por pessoa física ou jurídica especializáda, constando o valor de reavaliação clos
bens, o estado de conservação e, tratando-se de bem inservível, a sua subclassiÍicação.

§ 2" O laudo de que trata este artigo deverá ser emitido com base em estuclo
tecnico circunstanciado, padronizado e comprovável por meio de documentos.

Art. 55. Na hipótese de furto, sinistro ou extravio de bern patrirnopial móvel. sua
baixa deverá ser acompanhada da ocorrência policial e da conciusão clo processo cle
sindicância.

Art. 56. A baixa de bem patrimonial móvel r.notivada por alienação sempre cleverá
ser precedida de procediniento licitatório, exceto nos casos previstos em lei.

Art. 57. A baixa de veículos automotores deverá obeclecer às orientações conticlas
neste Decreto e demais normas pertinentes, em especial às cle trânsito.

CAPÍTULO VII

DA DISPONIBILIDADE DOS BENS

o
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Art. 58. O Setor de Patrirnôr-rio emitirá a Lista de Bens em Disponibiliciacle, clando
conhecimento a todas as Unidades Adrninistrativas, concedenclo o prazo de l5 (quinze) clias
Útteis. contados a partir da data da emissão, para as Unidades manifêstarenr interesse por. esses
bens, exceto quando os bens estiverem estragados ou sem condições de uso.

Art. 59. A Unidade Adrninistrativa interessacla pelo(s) berr(ns) enl
disponibilidade entrará etn contato com o Setor de Patrimônio dentró do prazo i,clicaclo ,o
zrrt. 60, que providenciará a etnissão do Tenno de Transferência . a iua destinação ao
sol icitante interessado.

Art. 60. Decorrido o prazo estabelecido no art. 56 sern que haja interessado pelos
bens em disponibilidade, o Setor de Patrimônio encaminhará a relaçào desses bens ao Seiviço
de Licitações para qlle se proceda à alienação, observada a rotina a ser estabelecida por ato áo
Secretário Municipal de Administração.

Art. 6l . Havendo necessidade extraordinária de desfàzimento em tempo inf'erior
ao estabelecido no art. 56 o Setor de Patrimônio poderá encaminhar, fbrmalmente, a todos os
responsáveis pelas Unidades Administrativas, a relação dos bens disponíveis, reduzindo o
prazo aí estabelecido.

CAPÍTULO VIII
DA REAVALIAÇÃO E DA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO

Seção I
Da Reavaliação

y',:rt. 62. Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação
acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do atir.o.
atualizando-se o seu valor líquido pelo valor reavaliado.

Parágrafo_ Unico. O registro previsto no caput será realizado nos registros
analítico, Pelo Setor de Patrimônio, e sintético, pela contabifiaaae.

Art. 63. Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, todo o grupo de
contas do ativo imobilizado ao qual peftence esse ativo também deverá ser reavaliado.

AtÍ.64- A reavaliação será realizada através da elaboração de um laudo tecnicc-r
por perito ou entidade especializada, ou por meio de relatório de avaiiação realizado por Llma
comissão de servidores, devidamente designada para essa finalidade.

Ar1. 65. Constarão no laudo tecnico:

I - a documentação com a descrição detalhada refêrente a cada benr que este-ja
sendo avaliado;

II - a identificação contábil do bem;

III - os critérios utilizados para avaliação do bem e sua respectiva firnclamentação:
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IV - a vida útil relnanescente do bem, para que sejam estabeleciclos os critérios cle
depreciação, a amorÍização ou a exaustão;

V - a data de avaliação;

VI - a identificação do responsável pela reavaliação.

Afi. 66. Poderão servir de fonte de inÍbrmação para a avaliação do valor cle um
bem, alem de outros meios que se mostrem convenientes:

I - o valor de mercado apurado em pesquisa junto a empresas, por anúncios e
outros meios;

II - para os veículos, o valor previsto na tabela que expressa os preços médios cle
veículos efetivamente praticados no mercado brasileiro expedida pela Fundação Instituto cle
Pesquisas Econômicas, também conhecida como Tabela FIPE.

Art. 67 . Havendo a impossibilidade de se estabelecer o valor de melcado do ativo,
pode-se defini-lo colll base em parâmetros de referência que considerem bens coll1
características, circunstâncias e localizações assemelhadas.

Seção II

Da Redução ao Valor Recuperável

Art. 68. A obtenção do valor recuperável deverá considerar o maior valor entre o
valor justo menos os custos de alienação de um ativo e o seu valor em uso.

Parágrafo Unico. valor justo é aquele pelo qual o ativo pode ser trocado,
existindo amplo conhecimento por parte dos envolvidos no negócio, em uma transação sen-r
favorecimentos.

Art. 69. Na obtenção do preço de mercado, será priorizado o preço atural de
cotação. Caso o preço atual não esteja disponível, será utilizado o preço da transação mais
recente, devendo ser justificado o motivo pelo qual não se obteve o preço atual.

{rt.70. Na realização do teste de imparidade será considerado, alem do valor de
mercado, o valor em uso do ativo.

Art. 71. Identificada e aplicada a perda por ir:recuperabilidade, deve-se avaliar e
indicar a vida útil remanescente do bem e do seu valor residual.

CAPÍTULO VIX
DA DEPRECAÇÃO

Arl. 72. O registro da depreciação será realizado de Íbrma analítica, pelo Setor de
Patrirnônio, e sintética, pela Contabilidade.

Art. 73. Na deÍinição das taxas de depreciação considerar-se-á a deterioração
Ílsica do bem, assim como o seu desgaste com Llso e a sua obsolescência.
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Parágrafb Unico. Os critérios indicados no caput tarnbém serão utilizaclos para se
dellnir a necessidade de depreciação de deterrninado bem ou de grupo de ativo.

Att.74- O registro da depreciação e mensal, devendo os dados estar clisponíveis a
qualquer momento pelo Setor de Patrirnônio.

Art.75. A depreciação cessará ao termino do períoclo de vida útil clo bem e clesde
qlle o seu valor contábil seja igual ao valor residual.

Art.76. A definição da vida útil será realizada, para os bens novos, pelo Setor de
Contabilidade, e, para os bens sujeitos a nova avaliação, pela comissão de servidores on
especialista responsável pelo processo.

Parágrafb Unico. Todos os fatores considerados para a determinação do ternpo cle
vida útil do bem serão documentados, indicando os parârretros e índices que tenharn sido
utilizados, bem como as normas ou laudos tecnicos.

At1.. 77 . O registro da depreci açáo Íerá colno método a linha reta, ou cotas
constantes, em que se utiliza de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo.
caso o seu valor residual não se altere.

Att. 78' A depreciação inicia-se no 0lo (primeiro) dia do mês segr-rinte à colocação
do bem em condições de uso, não havendo depreciação em fração rnenor qué urn mês.

1^11.79. Caso o bem a ser depreciado já tenha sido usado anteriormente à sua
posse pela Adrninistração Pública, a Contabilidade poderá estabelecer como novo prazo cle
vida útil para o bem, de Íbrma optativa:

I - metade do tentpo de vida útil dessa classe de bens;

II - resultado de uma avaliação tecnica que defina o tempo de vida útil pelo qr-ral o
bem ainda poderá gerar beneficios para o ente;

III - restante do tempo de vida úrtil do bem, levando em consideração a prirneira
instalação desse bem.

CAPITULO X
.,DO INVENTÁRIO

Art. 80. A realização do "lnventário Geral dos Bens Patrimoniais Móveis e
Imóveis" deve atender ao disposto na Lei Federal no 4.320, de l7 de março de 1964.

Art. 81. O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais Móveis deverá ser
encaminhado, anualmente à Contadoria, ate 3 (três) dias úteis após o encerramento do
exercício contábil, que ocorre em 3l de dezembro.
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Art. 82. O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais Móveis será realizaclo.
pref'erencialmente no urês de dezembro de cada ano, por comissão especíÍica deviclamente
designada.

Art. 83. Durante o período de realização do Inventário, sem qlle haja enr processo
manifbstação expressa do Setor de Patrimônio, não poderá, em relação à Uniclacje
Administrativa em vistoriamento:

I - a Contadoria liquidar despesas que se relacionem com aquisição, conÍêcção,
reÍbrma e conservação de bens móveis;

II - o Ahroxarifado distribuir ou baixar bens móveis;

III - haver transfbrências internas.

Art. 84. As chefias de cada Unidade Administrativa serão comunicadas pelo Setor
de Patrimônio da realização do inventário, em, pelo menos, l5 (quinze) dias que antecedem o
seu início.

Afi. 85. Após o recebimento dos inventários analíticos, a Contadoria procederá à
análise e aos ajustamentos necessários à apresentação do Balanço Geral do Município, dentro
do prazo estabelecido na legislação vigente.

Parágrafb Unico. Quando houver diferença entre os assentamentos contábeis e o
inventário, a Contadoria poderá rcalizar auditoria específica com o objetivo de apurar as
divergências.

CAPÍTULO XI

DO ARQUIVAMENTO

4ft. 86. O Setor de Patrirnônio manterá arquivadas as vias originais dos termos cle
responsabilidade e dos termos de transf'erência.

Art. 87. Quando do arquivamento, os processos de bens patrimoniais rnóveis
deverão conter, entre outros, os seguintes documentos:

I - na incorporação: via original e assinada do termo de responsabiliclade,
confbrme Anexo I deste Decreto;

II - na transÍbrência: via original e assinada do Termo de Transl-erência, conÍtrrnre
Anexo II deste Decreto;

III - na baixa: via original e assinada do Termo de Baixa, confbrme zrnexo III
deste Decreto.

Art. 88. As plaquetas retiradas quando do processo de desfàzimento ou alienaçãct
de bens serão arquivadasjunto ao processode baixa.

TITULO II
DO SISTEMA INFORMATIZADO
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Art. 89. O sistema inÍbrrnatizado deve atender aos requisitos clemandados pela
legislação vigente e conter, pelo menos, os seguintes campos de preénchimento em relação ao
bem de natureza permanente:

I - O responsável pelo uso;
II - a descrição;
III - o fornecedor;
IV - a localização;
V - o valor de aquisição;
VI-ovaloratual;
VII-anumeraçãofiscal;
VIII - convênio;
IX - os valores de reavaliação, redução ao valor recuperável e depreciação.

X - vida úrtil:
XI - valor residual;
XII - depreciação;
XIII - processo licitatório (número);
XIV - número de empenholdata;

Art' 90' o sistema informatizado disponibihzará, a qualquer tempo, os seguintes
relatórios:

I - relação de bens agrupados por responsáveis;
II - relação de bens agrupados por agrupamentos contábeis;
III - inventário analítico do bem, por unidade administrativa;
IV - relação dos termos de transferência;
V - relação dos termos de responsabilidade.

Art' 91. o sistema informatizado deverá possuir mecanismos de controle de acesso
de usuários baseados, no mínimo, na segregação dai funções.

At1' 92- A base de dados dô sistema informatizado deverá possuir mecanismos de
proteção contra acesso direto não autorizado.

Art. 93. Deverá ser realizada cópia de segurança periódica da base cle daclos do
sistema inf-omratizado pelo técnico de inÍbrmática do Municíiio, de for,ra q,e perr,ita a slla
recuperação elr caso de incidente ou falha, sem prejuízo de outros procedirneitos.

At1. 94. o sisterna informatizado deverá conter rotinas para arealização cle correções
ou anulações por rneio de novos registros, assegurando a inalierabilidade áas infbrrnuç0.,
originais incluídas após sua contabilização, de Í-orma a preservar o registro histórico cle toc-los
os atos.
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rÍlulo ru
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ar1. 95. O Setor de Patrimônio encaminhará à Contadoria, até o 5" (quinto) clia útil
de cada ntês, o Relatório Demonstrativo Patrimonial, que relacionará, de Íbnna analítica.
todas as incorporações, depreciações e baixas de bens patrimoniais, conforme Anexo V.

Art. 96- Os anexos apresentados neste Decreto são de uso obrigatório por toclas as
Unidades Administrativas, não podendo sofrer nenhum tipo de alteração, rãluo poi disposição
normativa.

Parágrafb Unico. A confecção dos impressos correspondentes aos anexos deste
Decreto é de responsabilidade do Setor de Patrimônio, sendo facultada a túilização de sister,a
informatizado.

At't- 97 . E vedada a utilização de chancela, carbono ou assemelhados na assinatura
dos anexos deste Decreto.

4ft. 98. Os Íbrmulários deverão ser preenchidos sem erros, rasuras ou emendas.

An. 99. Fica facultado ao Titular da Unidade Administrativa delegar a guarda e
responsabilidade dos bens patrimoniais móveis, que poderá ser Íbrmali zada ate o nível cle
Setor ou, ainda, de cargo ou Íunção, quando se reÍ-erir a servidor, se a r.espectiva estrutura
organizacional o compol'tar, sem prejuízo do disposto no art. 13.

Art. 100. As dÚrvidas e casos omissos relacionados à rnatéria tratada neste Decreto
serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 101. Este Decreto entrará em vigor na data de 0l de janeiro de 2015.

Gabinete do PreÍbito de cândido Godói/RS, em 13 de novembro de t4.
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