
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

ETO N2  5.144 DE 08 DE AGOSTO DE 2018. 

"Dispôe sabre o controle e  boixo de 

Material permanente no 

AmMo do Prefeitura Municipal de 

Severinia e .4utarquias, nomeio 

Comissdo de Reovolioçâo, Boixa, 

Registro, Con trole, Cargo, Supervisâo, 

DeterminaçOo e Avaliaçôo do Pot rimónio 

Pãblico do Prefeitura Municipal de 

Severinia-SP, e dO outras pro vidEncios." 

0 Sr. CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal do municipio de Severinia 
Estado de São Paulo. usando de suas atribuiçOes legais, consoante as normas 
gerais do Direito PUblico, expede a seguinte Portaria resolvendo, e ainda, 

CONSIDERANDO, o disposto no § 3 0  do art. 106, da Lei Federal no 
4.320/64: 

CONSIDERANDO a necessidade de implantar uma forma mais âgil e 
eficaz de controle patrimonial do Poder PUblico Municipal e de propiciar meios 
mais eficientes na realizaçao do inventário anual, que todo e qualquer agente 
püblico deve adotar todas as providéncias necessárias para a preservaçao e 
conservação do Patrirnônio PUblico: 

CONSIDERANDO que o controle dos materials permanentes pode ser 
feito em relaçao ao local onde o bern se encontra instalado e nâo somente em 
relaçao ao servidor: 

CONSIDERANDO a atribuiçao de valor aos bens através dos 
docurnentos de origem ou. conforrne determinaçao legal (vide Parte Il da 52 

ediçao do MCASP). apuraçao de valor justo através de relatOrio / laudo de 
avaliaçao que. necessariamente, tambem deve indicar as vidas Uteis, os 

rnétodos de depreciação e Os valores residuais (se mensuráveis). 

CONSIDERANDO, a baixa de rnateriais permanentes e de consumo que 
se encontr ES1A1mito5 ou inserviveis ern disponibilidade 
necessita ser 	d 	, 	re4ktar sua aplicabilidade; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Art. 1 0  - Fica nomeada a COMISSAO DE REAVALIAcAO, 

RECEBIMENTOS E AcEITAcA0 DE BENS, DEFINIçA0 DE TAXAS DE 
DEPREcIAçA0 E REAvALIAcA0 DE BENS BASEADOS NA VIDA UTIL DOS 
BENS, ALIENAçAO DE BENS E BAIXA, REGISTRO, CONTROLE, CARGA, 
SUPERVISAO, DESFAZIMENTO, LEI LAO, DETERMINA(;A0 E AVALIAQAO 
DO PATRIMONIO PUBLICO, INVENTARIO DE BENS FISICOS, da Prefeitura 
Municipal de Severinia-SP, composta pelos seguintes servidores: 

Servidor Cargo no MunicIpio Comissão 
Sonia Maria Curssi Gonçales Escriturário Presidente da 

Comissão 
Joâo Luiz Stelari Assessor JurIdico Secretário da 

Comissão 
Claudio Miguel Encarregado das Secretário da 

Atividades da Licitaçâo Comissâo 
Alessandra Stefanelli Engenheira Civil Secretéria da 

Comissäo 
Inês Lage Alves Encarregada do Setor Secretária da 

Almoxarifado Comissâo 
José Aparecido da Costa Diretor de Contabitidade Vice Presidente da 

Comissâo 
João de Deus Engenheiro Elétrico Secretário da 

Comissâo 
Rodolfo Eduardo Pocenti Auxiliar de Lançadoria Secretârio da 

Comissão 
Maria de Lourdes W. Reis Lançadoria Secretária da 

Comissào 
Adriano Lucio dos Santos Motorista Secretãrio da 

Comissâo 
Gabriel Guilherme Assistente Secretário da 

Administrativo Comissâo 
Danilo Guedes Inspetor de Alunos Secretário da 

Comissào 

Art. 20  - Estabelece os seguintes conceitos nesta Portaria: 

I) Alienaçao - Processo pelo qual o municipio transfere o dorninio de seus 
bens a terceiros, mediante venda (leilao/concorrência), permuta ou doaçao, 

subordinada a existência de interesse pUblico devidamente justificado, 

obedecidas 	éncias 1e9_ais pertinentes. 
vt EVERINIA 

II) Amortiz arf't?iriio valor aplicado na aquisição de direitos de r intangiveis. corn existência "  
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lirnitada. ou cujo objeto sejam bens de utilizaçao por 

ialmente limitado. prazo ieç 

III) Autorizaçao de Saida de Material Permariente do Orgao - Documento 

de formalizaçao da saida de bens patrirnoniais rnóveis do orgao. 

IV) Avaliaçâo - Valor rnonetário atribuido, a urn bern patrimonial, para fins de 

contabilizaçao e alienaçao. observadas as normas técnicas e legais 
especificas. 

V) Baixa de Bens - E a retirada oficial de urn bern patrimonial movel do 
cadastro de patrirnônio do rnunicipio. gerando contabilmente a dirninuiçao do 
saldo patrimonial, em decorrencia de alienaçao. descarte, roubo. furto ou 
sinistro. 

VI) Bern de Terceiro - Bern que não integra o patrimOnio do rnunicipio, mas 
que, em decorrencia de negócio juridico celebrado corn terceiro, recebe 
codificaçao diferenciada dos bens patrirnoniais do Municipio, e sobre o qual 
não incide processarnento financeiro, mas apenas controle fisico. 

VII) Bern Inservivel - E todo bern desativado pelo Orgao que utiliza. 
danificado ou obsoteto. encarninhado para o depOsito de inserviveis da 
Prefeitura Municipal de Severinia-SP, para fins de alienacao, podendo ou não 
ser reaproveitado por outros orgaos ou entidades do Municipio. 

VIII) Bern Patrimonial Antieconórnico - Todo bern patrimonial corn 
rnanutenção onerosa, 	rendirnento 	precário ou 	corn 	recuperaçao 
econornicamente inviável. 

IX) Bern Patrimonial Obsoleto - Todo bern patrimonial em desuso. 
considerado antiquado ou antieconôrnico para a fim a que se destina. 

X) Bern Perrnanente - Todo material que, em razão de uso, não perca 
sua identidade fisica e autonomia de funcionamento. mesmo quando 
incorporado a outro bern e tenha durabi!idade prevista superior a dois arms. 

XI) Bern Plaquetàvel/Etiquetâvel - Aquele em que é possivel a colocaçäo de 
plaquetafetiqueta de identificacão patrimonial. 

XII) Bern Nâo Plaquetâvei /Etiquetável - Aquele que não possui local para 
fixaçao de plaqueta ou etiqueta de identificaçao patrimonial ou que nao seja 
adequada a sua colocação. 0 fato não impede que o mesmo deixe de receber 
uma numeraçao para registro, logo, todos as bens, independentemente de 
colocaçao de plaqueta. receberao urn nümero de registro patrimonial. 

XIII) Bern PrOprio - Todo bern adquirido corn recursos próprios, do tesouro ou 

convénios, que näo exUam  a vinculaçao do bern a unidade financiadora, ou 

ainda todo a uel recebido p01 doação, prerniação. bern como Os incorporados 
através de 	 VERINIA 

Ca,do — Fis,. 
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XIV) Bern 	'do — Bern permanente que, em razão de sua estrutura 
fisica naor 	 arcados ou gravados seus respectivos n(imeros de 

tombarnento. 

XV) Cessào de Uso — Disponibilizaçao de urn bern patrimonial movel, por 
tempo determinado, para utilizaçao gratuita ou em condiçOes especlais, pam 
entidades da administração indireta do municipio ou a outras entidades 
externas a CMS (entidades ou ôrgãos externos ao poder pUblico municipal) ou, 

conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal. 

XVI) Cornissao de Avaliação - Grupo de pessoas nomeadas para avaliar, 
receber e aceitar bens da Instituicao, deflniçao de taxas de depreciaçao e 
reavaliaçao baseados na vida ütil dos bens, inventário de bens fIsicos e baixa 
de bens. 

XVII) Descarte — Processo pelo qual o municipio desfaz-se de urn bem 
patrimonial movel ern razao do seu estado de conservação, inservivel e/ou 
irrecuperével, bem como sem que haja arrematamento em pelo menos trés 
leiloes. 

XVIII) Depreciaçao — Perda progressiva de valor econômico ou do preço de 
um bern patrimonial em decorréncia do seu uso, levando-se em consideraçao, 
alern de exigéncias legais, o valor de aquisiçao e o tempo de vida Util, em face 
das condiçOes objetivas de sua utilizaçao. 

XIX) Entrada de Materials — Documento de conflrmacao da entrada de bens 
patrimoniais mOveis no Orgao, emitido pelo sistema informatizado de gestao de 
materiais e patrimônio. 

XX) Etiqueta de Identiflcaçào Patrimonial — Identificacao colocada no 
bern patrimonial mOvel que, pelo seu formato, não comporta plaqueta de 
identiflcaçao patrimonial, tendo as mesmas inforrnaçOes que as plaquetas. 

XXI) Extravio — E o desaparecimento de urn bern, sern que seja identificada a 

origem do fato. 

XXII) Exaustio — A reduçAo do valor, decorrente da exploraçao, dos recursos 
minerals, florestas e outros recursos naturals esgotáveis. 

XXIII) Incorporacào - Registro contébil da inclusão ou entrada de urn bern 
patrimonial, em decorréncia de aquisição, nas suas diversas modalidades. 

XXIV) lnventário — Instrumento de controle que permite a conciliacâo dos 
registros do cadastro de bens patrimoniais rnóveis corn a posicão fisica, bem 
corno dos valores cadastrados e os escriturados. Tern como objetivo o controle 
quantitativo e qualitativo dos bens patrimoniais móveis do municipio. 

XXV) Plaqueta de Tombamento — Identificacao que é colocada no bern 

R( patrimonial r5EvEAonaIizada corn numeraçao individual Unica e 

codigo de bar . 
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Art. 30  - Compete a Cornissao de Levantarnento e Avaliaci 

as atividE 
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XXVI) R 	trimonial - Processo de cadastramento de urn bern 
patrimonial 	Sistema Integrado de Gestao de Material e PatrimOnio, 
apOs a seu tombarnento. 

XXVII) Sinistro - Acontecimento de qualquer natureza que sobrevérn ao bern 
patrimonial move!, causando-Ihe danos, perda total ou parcial. 

XXVIII)Termo de Cessao de Uso - Instrurnento de formalizacao da cessâo de 
uso gratuito de bens patrimoniais mOveis ou imOveis do municipio por Orgâos 
pUblicos da municipalidade. XIX) Termo de Responsabilidade - Documento no qual urn bern patrimonial 
rnovel ou imOvel ou urn conjunto de bens patrimoniais mOveis ou imôveis é 
posto sob a guarda, conservação e controle do gestor de uma unidade 
administrativa, mediante sua assinatura. 

XXX) Tombamento - Processo constituido de identificaçao do bern 
patrimonial movel ou imovel, por intermédio de plaquetas ou etiquetas de 
identiflcaçao, corn o levantamento de todas as caracteristicas e dados 
relacionados ao mesmo, para que seja efetuado registro patrimonial. 

XXXI) Transferéncia - Movimentacão dos bens patrirnoniais mOveis entre 
unidades adrninistrativas de urn mesrno órgão ou de diferentes ôrgaos da 
Administraçao Direta Municipal, exigindo-se ernissäo e assinatura do terrno de 
Transferencia, anotaçao da mudança de guarda do bern e atualizaçao do 
registro patrimonial. 

XXXII) Unidade Administrativa - Toda unidade integrante da estrutura 
organizacional formal de urn ôrgão, que responde pelas ocorréncias corn os 
bens patrimonials mOveis ou imOveis sob sua responsabilidade. 

XXXIII) Patrimônio PUblico - Considera-se patrimônio Püblico o "Conjunto de 
bens e direitos de valor economico, artistico, estético, cultural, histOrico ou 

turistico, que pertence ao povo, para o qual o Estado e a Administracao 
existem"; todo bern corn valor superior a 5,17 UFESP, ou que tenha uma 

duraçao superior a 02 anos de uso. 

XXXIV) Valor Residual - 0 montante liquido que a entidade espera, corn 
razoavel segurança, obter por um ativo no fim de sua vida ütil econOmica, 

deduzidos os gastos esperados para sua alienaçao. 

XXXV) Vida Util Econômica - 0 periodo de tempo definido ou estimado 
tecnicarnente, durante o qual se espera obter fluxos de beneficios. 
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
II) Promo 	_____ Iiaçao e controle dos bens integrantes do acervo da 

Prefeituraf' 	traves de seu cadastro central e de relatórios de situação 
sobre sua alteraçAo enviada pela Secretaria de GestAo e Finanças; 

III) Realizar levantamentos periodicos ou especificos no tocante ao uso e 
disponibilidade de bans integrantes do cadastro patrimonial; 

I) Realizar o inventário anual dos bens patrimonlais; 

V) Manter o registro dos responsâveis por bens integrantes do patrimônio; 

VI) Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposiçâo; 

VII) Emitir Ata circunstanciada apôs realizacao de todo trabalho; 

VIII) Realizar outras atividades correlatas. 

Art. 40  As reavaliaçoes devem ser feitas utilizando-se o valor justo (valor 
pago pot um bem movel ou imovel ajustados aos valores medianos de 
mercado, de acordo com as caracteristicas e estado de conservaçAo da coisa): 

I) Atualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado 
variarem sign ificativamente em relaçao aos valores anteriormente registrados; 

II) A cada quatro anos, para as demais comas ou grupos de contas. 

Art. 50  Para apuração do valor de mercado a que se refere o Art.5 0 , a 
Comissao poderá se utilizar dos seguintes parâmetros: 

I) 0 valor do metro quadrado do terreno e/ou da edificacao, aplicado naquela 
rag ião; 

II) 0 valor de urn veiculo novo pela tabela FIPE no caso de veiculos; 

III) 0 valor do mercado, ou seja, o valor de urn bern similar novo, nos demais 

casos; 

IV) A utilizaçao do meio eletrônico, corn pesquisa através de sites a portais do 

género; 

V) Utilizar-se de outros parametros de referéncia qua considerern bans cam 
caracteristicas, circunstâncias a localizaçOes assemelhadas. 

Art. 6° Caso um grupo do ativo imobilizado seja contabilizado a valores 

reavaliados, a entidade deve divulgar o seguinte: 

I) A data efetiva da reavaliaçâo; 

II) 0 responsável ou os responsáveis; 

Ill) Os métodos 	rernissassignificativos aplicados a estimativa do valor justo  

dos itens; 'P SEVERINIA 
CoemmSS. . hteo 

t 	.slgo iStale isswfc etece*ab diretarnente a partir de pre 
transacães de met 
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sem faverecimento entre as partes ou se foi estimado 
ks de avaliacão. 

Art. 7° ConcluIdo o inventário, os autos serâo analisados pela Comissao 
de Patrimonio, a qual compete promover a confirmaçao ou nâo dos dados 
contidos no inventário e sugerir as providencias a serem tomadas. 

Art. 8° Constatada qualquer irregularidade durante a elaboraçao do 
lnventário, caberá ao Responsável pelo Departamento de Patrimônio adotar as 
providéncias necessárias a apuraçao e imputação de responsabilidade. 

Art. 9 0  As informaçOes contidas no lnventário Anual servirao de base 
para o Departamento de Patrimônio calcular o valor justo de cada item. 

Art. 100  - Fica estipulado como data de corte para o levantamento e 
reavaliacao de bens o dia 31/12/2018. 

Art. 11 0  - Os membros integrantes da Comissao de que trata este 
Decreto não serâo remunerados pelo exercicio dessa funçao, sendo os 
serviços considerados como relevantes ao interesse pUblico. 

Art. 120  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposiçOes em contrãrio, em especial o Decreto 4.479 de 01 de 
agosto de 2013, e o Decreto n° 4.996 de 05 de junho de 2017. 

CELSO DA SILVA 
Prefeitura Municipal de SeverInia 

Severinia - SP. 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente 
provi o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletronico 
desta municipalidade. 

ELIANA TERE  oSEVERWIA Escriturkia 
Co.wViSdoiaF 
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REFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
Anexo I 

I e Valor residual para Bens Móveis e lmóveis 

Novo código Titulo Vida áüI Valor residual 
Audesp PCASP  (ano) (%) 

1.2.3.1.1.01.01 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 20 10 
E FERRAMENTAS 

1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 10 20 
coMuNlcAçAo 

1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PR0TEçA0, 10 10 
SEGuRANçA E SOCORRO 

1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20 10 
INDUSTRIAlS 

1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10 10 
ENERGETICOS 

1.2.3.1.1.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 15 10 

1.2.3.1.1.01.09 MAQIJINAS, FERRAMENTAS E UTENSIUOS 10 10 
DE OFICINA 

1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PE9A5 EACESSORIOIS 5 10 
PARA AUTOMOVEIS 

1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS 1-IIDRAULICOS E 10 10 
ELETRICOS 

1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELKOS, 10 10 
EQUIUPAMENTOS E FERRAMENTAS 

1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 5 10 
DE DADOS 

1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENBTOS DE TECNOLOGIA DA 5 10 
INFORMAAO 

1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10 10  A 
1.2.3.1.1.03.02 UThJSLIOS DE ESCRITORIO 10 

ç 
1 de AImJ2B+%9 10 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIN 
V 1.2.3.1.1.03.? 	

UTENSILIOS EM GERAL 	 10 	 10 

1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E 10 10 
FOTO 

1.2.3.1.1.05.01 VE1CULOS EM GERAL 15 10 

1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRAQAO MECANICA 15 15 

1.2.3.2.0.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS 25 4 

1.2.3.2.1.04.12 TERRENOS - - 

OUTROS BENS IMOVEIS 25 4 

1.2.3.2.1.99.99 
OUTROS BENS IMOVEIS- REDES DE 

AGuA E ESGOSTO - ADQUIRIDOS ATE 
1212011  10 

OUTROS BENS IMOVEIS - REDES DE 45 
AGuA E ESGOSTO - ADQUIRI DOS A 

PARTIRDE 0112012  

1.2.3.1.1.99.99 QUADRO DOACERVO HISTORICO - - 

VSEVER(NIA CotMdo 'a Ftsn _-
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