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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 301/2021, de 26 de novembro de 2021.

DISPÕE  SOBRE  PROCEDIMENTOS  ADOTADOS 
DURANTE  O  INVENTÁRIO  DE 
REGULARIZAÇÃO  E  ATUALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE  FREI  GASPAR-MG  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  FREI  GASPAR –  Estado  de 
Minas Gerais,  no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Frei Gaspar,

Considerando a diversidade de seu patrimônio, no que concerne aos 
bens móveis que compõe o ativo permanente do Município;

Considerando que  a  necessidade  em  uniformizar  rotinas  para 
procedimento a serem adotados durante a realização do inventário de 
regularização patrimonial, bem como a fim de manter um controle de 
registro,  identificação,  localização movimentação e preservação de 
todos os bens da Prefeitura Municipal de Frei Gaspar, e;

Considerando a  urgência  em  proceder  ao  inventário  a  fim  de 
promover atualizações físicas e contábeis:

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido Procedimentos a serem adotados durante a 
realização do Inventário de Regularização e Atualização Patrimonial, 
por  todos  os  Órgãos,  Unidades,  Secretarias  e  Departamentos 
vinculados à Prefeitura Municipal de Frei Gaspar, no que tange ao 
tombamento,  aquisição,  movimentação,  uso e conservação de seus 
bens patrimoniais.

Parágrafo  único.  Para  fins  do  disposto  do  caput  deste  artigo, 
entende-se por inventário de regularização e atualização patrimonial, 
o  procedimento  administrativo  que  se  constitui  no  levantamento 
físico e  financeiro de  todos  os  bens móveis  do ativo  permanente, 
cujas características estejam em condições capazes de gerar futuros 
benefícios econômicos nos locais determinados, com o objetivo de 
realizar os  ajustes iniciais de atualização do Patrimônio,  sobretudo 
dos bens móveis do ativo permanente de modo a ajustar o Balanço 
Patrimonial demonstre a sua realidade .

Art. 2º. A comissão designada pela Portaria nº 74/2021 deverá tomar 
conhecimento e receber cópia do mesmo com todos os seus anexos e 
zelar pelo cumprimento das suas determinações.

§ 1º. A  Comissão  poderá  realizar  procedimentos  de  vistoria, 
conferência, levantamento e outras atividades, antes, durante e após a 
realização  do  inventário,  visando  sempre  manter  o  Controle  dos 
Bens.

§ 2º. A Comissão poderá contar com a participação de empresa e ou  
profissionais  especializados  para  execução  dos  trabalhos,  sem 
prejuízos das suas atribuições.

§  3º. No  caso  de  os  serviços  serem  realizados  por  empresa 
terceirizada,  caberá  à  Comissão,  a  ratificação  das  atividades,  sem 
prejuízos das suas atribuições.

Art. 3º. Fica fixado o prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da 
data de publicação deste Decreto,  para a conclusão do trabalho de  
levantamento,  tombamento  e  inventário  de  todos  os  bens 
patrimoniais das entidades tratadas no art. 1º.

Art.  4º. Nos  períodos  em  que  se  realizará  o  inventário  ficam 
proibidas  quaisquer  transferências,  aquisições  ou  entrega  de  bens 
permanentes,  salvo  aquelas  consideradas  necessárias  para 
continuidade  dos  serviços  ou  em  caráter  emergencial,  devendo 
imediatamente  ser  comunicado  formalmente  ao  responsável  pelo 
Patrimônio da respectiva Unidade.

Art. 5º. Fica proibido o uso de bens permanentes particulares por 
servidores,  nas  repartições  públicas,  salvo  quando  previamente 
autorizado por documento específico Termo de Permissão de Uso de 
Bem Particular – TPUBP. (Anexo III).

§  1º. Nos  casos  de  existirem  bens  de  uso  particular  sem  a 
autorização,  deverá  ser providenciado imediatamente  o documento 
pertinente ou a retirada do bem.

§ 2º. Para fins de inventário, todos os bens que estejam fora do local 
de  origem,  seja  para  manutenção,  cessão ou  empréstimo a  outros 
órgãos ou entidades, deverão  retornar a sua origem imediatamente, 
salvo  em  casos  excepcionais,  cuja  movimentação  deve  estar 
respaldada com o Termo de Movimentação de Bens Patrimoniais - 
TMBP (Anexo II).

Art.  6º. Fica  proibido  o  uso  de  bens  permanentes  particulares  de 
terceiros, incluindo de entidades públicas ou privadas, nas repartições 
públicas, salvo quando houver o pertinente Termo de Cessão de Uso 
ou Empréstimo – TCUE (Anexo IV).

Parágrafo único. Caso os bens em questão forem cedidos por outros 
órgãos públicos ficam dispensados da utilização do modelo anterior, 
visto que, cada órgão possui documentos próprios.

Art.  7º. Para  a  realização  do  inventário  de  regularização  e 
atualização patrimonial  fica determinada a data de corte a data de 
publicação deste Decreto,  de  modo que,  todos  os bens móveis  do 
ativo  permanente  possam  sofrer  a  nova  avaliação  e 
conseqüentemente os ajustes iniciais.

Parágrafo  único. Os  bens  adquiridos  até  a  data  de  corte  serão 
necessariamente  avaliados  a  valor  justo  e  após  deverão  ser 
submetidos à nova política contábil.

Art. 8º. Durante o Processo de levantamento físico, serão fixadas e 
consideradas  válidas  e  regulares  as  etiquetas  ou  placas  de 
identificação dos bens por Secretarias.

Art.  9º. A  avaliação  inicial,  se  dará  pelo  critério  do  valor  justo,  
mediante laudo avaliação dos membros da Comissão nomeada que se 
basearão pelos seguintes parâmetros:

I - Valor de referência de mercado, ou de reposição;
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II - Estado físico do bem;

III - Capacidade de geração de benefícios futuros, em anos;

IV - Obsolescência tecnológica em anos; e

V -  Desgaste  físico  decorrente  de  fatores  operacionais  ou  não 
operacionais.

§ 1º. Em caráter excepcional, e formalmente justificado, poderão ser 
utilizados  parâmetros  de  vida  útil  e  valor  residuais  diferenciados 
quando se tratar de bens singulares que possuam características de 
uso peculiares.

§ 2º. Fica dispensado, sendo facultativo o uso dos procedimentos de 
que trata o caput deste artigo, os bens:

I - Cuja nova vida útil seja inferior a 2 (dois) anos;

II  - Cuja  avaliação  inicial  seja  inferior  a  R$  500,00  (quinhentos 
reais);

III - Que se enquadre em pelo menos um dos seguintes critérios:

a) Durabilidade: Quando o material pelo uso normal perde ou têm 
reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de 
dois anos;

b) Fragilidade: Cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser 
quebradiço  ou  deformável,  caracterizando-se  pela  irrespirabilidade 
e/ou perda de sua identidade.

c) Permissibilidade:  Quando  sujeito  a  modificações  (químicas  ou 
físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal.

d) Incorporabilidade: Quando destinado à incorporação a outro bem, 
não  podendo  ser  retirado  sem  prejuízo  das  características  do 
principal.

e) Finalidade: Quando, adquirido para distribuição gratuita;

f) Custo/Benefício:  Quando  o  custo  for  superior  ao  benefício 
resultando do controle do bem. (princípio da economicidade).

IV -  Inservíveis  por  ocasião  de  excedência,  obsolescência  ou 
irrecuperabilidade.

§ 3º. A reavaliação para fins de "avaliação inicial" dos bens móveis 
poderá ser executada por lotes,  quando se tratar de bens similares, 
com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes.

§ 4º. As carteiras e cadeiras escolares, poderão ser reavaliada como 
"conjunto", respeitando os tamanhos e padrões do FNDE.

Art. 10. Os bens que ao final de sua vida útil estimada não forem 
baixados poderão ser reavaliados na forma prevista  no art. 9º deste 
Decreto, reiniciando-se novo ciclo para depreciação ou amortização, 
devendo para tanto ser respeitada as regras constantes no Decreto.

Art.  11.  Os  bens  móveis  recebidos  por  doação  bem  como  os 
localizados por ocasião do inventário e que estejam sem identificação 
patrimonial,  serão  avaliados  e  incorporados  ao  patrimônio  da 
Prefeitura de Frei Gaspar-MG, através de tombamento, aplicando-se 
os critérios do  art. 9º deste Decreto, iniciando-se a depreciação ou 
amortização  a  partir  do seu registro  no  sistema  de  patrimônio  do 
Município.

Parágrafo único. Os bens permanentes adquiridos com recursos do 
PDDE  (Programa  Dinheiro  Direto  na  Escola),  e  de  suas  ações 
agregadas,  deve  efetivar  a  doação dos  bens para  o patrimônio  do 
município, conforme a vinculação da escola.

Art. 12.  Todos os bens submetidos  à nova  política  contábil  serão 
depreciados, utilizando como base a tabela de depreciação.

Parágrafo único. Para a elaboração da tabela de que trata o caput do 
art.  12,  será considerada as tabelas  de depreciação utilizadas pelo 
Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais,  pela  Secretaria  do  Tesouro 
Nacional, pela Receita Federal, levando em consideração a realidade 
e utilização dos bens pelo Município.

Art.  13. Para  cumprir  as  disposições  deste  Decreto  os 
Departamentos,  especialmente  compras,  licitações  e  contabilidade 
deverão oferecer todas as informações e documentos necessários  e 
solicitados pelo Departamento de Patrimônio ou equivalente.

Art.  14. Após  a  conclusão  do  inventário  de  regularização  e 
atualização  patrimonial  de  que  trata  este  Decreto,  cada  Secretaria 
deverá elaborar bimestralmente relatório de Prestação de Contas de 
Bens  e  encaminhar  para  o  Departamento  de  Patrimônio  no  prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do término do 
bimestre a que se refere à prestação de contas.

Parágrafo único. O relatório de Prestação de Contas de Bens de que 
trata  o  caput  deste  artigo  deverá  conter  informações  relativas  às 
movimentações  dos  bens,  sendo  inclusão,  baixa,  transferência, 
doação, bem como, furto, roubo ou extravio de bens.

Art.  15.  Todos  os  servidores,  efetivos  ou  não,  deverão  colaborar 
prévia, concomitante e posterior à realização do inventário, ficando à 
disposição  da  Comissão  e  de  seus  dirigentes,  para  auxiliar  nas 
atividades relativas ao controle patrimonial, sem prejuízos nas suas 
atribuições e funções de rotina e deverão cumprir e fazer cumprir no 
mínimo:

§ 1º. Da conservação e recuperação:

I - É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material para a 
guarda  ou  uso,  zelar  pela  sua  boa  conservação  e  diligenciar  no 
sentido da recuperação daquele que se avariar;

II - Deve ser solicitada a manutenção e conserto dos bens, devendo 
atentar  especialmente  para  que  manutenção  periódica  obedeça  às 
exigências dos manuais técnicos de cada equipamento ou material 
permanente,  de  forma  mais  racional  e  econômica  possível  para  o 
órgão ou entidade.

§ 2º. Da responsabilidade e indenização:

I  - Todo servidor  público poderá  ser  chamado à responsabilidade 
pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda 
ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a 
qualquer material, esteja ou não sob sua guarda.

II  - É  dever  do  servidor  comunicar,  imediatamente,  a  quem  de 
direito, qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos 
seus cuidados, inclusive, nos casos de roubo, perda ou extravio para 
procedimentos cabíveis nos termos da legislação vigente, a saber:

a) Concluir  que  a  perda  das  características  ou  avaria  do  material 
decorreu do uso normal ou de outros fatores que independem da ação 
do consignatário ou usuário;
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b) Fazer o Boletim de Ocorrência e encaminhar para que o Setor de 
Patrimônio solicite a abertura do pertinente processo;

c) Solicitar  abertura  de  processo  administrativo  para  apurar  o  (s) 
responsável  (eis)  pelo  dano  causado  ao  material,  cabendo  ao 
responsável  identificado:  arcar com as despesas de recuperação do 
material;  ou  substituir  o  material  por  outro  com  as  mesmas 
características; ou indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de 
mercado, valor que deverá ser apurado em processo regular através 
de comissão especial designada.

III - Quando não for(em), de pronto, identificado(s) responsável(eis) 
pelo furto, desaparecimento ou dano do material, o detentor da carga 
solicitará  ao  chefe  imediato  providências  para  abertura  de 
sindicância,  por  comissão  incumbida  de  apurar  a  responsabilidade 
pelo fato e comunicação ao órgão de Controle Interno.

IV  -  Todo  o  servidor  ao  ser  desvinculado  do  cargo,  função  ou 
emprego,  deverá  passar  a  responsabilidade  do  material  sob  sua 
guarda a outrem, salvo em casos de força maior, cabendo ao órgão 
cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego, tomar as 
providências  preliminares  para  a  passagem  de  responsabilidade, 
indicando, inclusive, o nome de seu substituto ao setor de controle do 
material permanente.

Art. 16. Para alienação de bens, deve-se obedecer à Lei 8.666/1993, 
atualizada,  no  âmbito  da  Administração  Pública  Municipal,  o 
reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material.

§  1º. O  material  considerado  genericamente  inservível,  para  a 
repartição, órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, 
deve ser classificado como:

I  - Ocioso,  quando,  embora  em perfeitas  condições  de  uso,  não 
estiver sendo aproveitado;

II  - Recuperável,  quando sua recuperação for possível  e  orçar,  no 
máximo, a cinquenta por cento de seu valor de mercado;

III  - Antieconômico,  quando sua manutenção for  onerosa,  ou  seu 
rendimento  precário,  em  virtude  de  uso  prolongado,  desgaste 
prematuro ou obsoletismo;

IV - Irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim a 
que se destina devido à perda de suas características ou em razão da 
inviabilidade econômica de sua recuperação.

§ 2º. O material classificado como ocioso ou recuperável poderá ser 
cedido a outros órgãos da administração pública municipal que deles 
necessitem.

Art.  17. Toda  aquisição  de  bens  móveis  permanentes  deve 
obrigatoriamente ser informada ao Setor de Patrimônio.

Parágrafo  único. O  Controle  Interno  Municipal  poderá  baixar 
normas para que seja cumprido disposto no caput deste artigo.

Art.  18. Todas  as  movimentações  dos  bens  móveis,  deverão  ser 
informadas ao Setor de Patrimônio, devendo ser preenchido o Termo 
de  Movimentação  de  Bens Patrimoniais  (Anexo  II)  para  que  este 
cumpra suas atribuições.

Art.  19. Todo  o  bem  que  for  declarado  ocioso,  obsoleto  ou  em 
desuso,  por qualquer razão e,  que for enviado para o um depósito 
geral ou de sua unidade, independente do motivo, devem estar com a 
placa  de  Identificação e  devem ser  acompanhados  pelo Termo de 

Movimentação  de  Bens,  devidamente  assinado,  o  qual  deverá  ser 
entregue junto com os respectivos bens.

Art. 20. É vedada a baixa ou desfazimento de bens, sem o correto 
procedimento  legal,  sob  pena  de  responsabilização do detentor  da 
carga.

Art.  21. Qualquer  irregularidade  cometida  com  relação  ao 
patrimônio, bem como, na inobservância das regras determinadas por 
esse  decreto  e  em  normas  complementares,  o  servidor,  agente 
público ou  qualquer  outro usuário do bem público está  sujeito  às 
penalidades constantes no código civil, bem como, no estatuto ou leis 
específicas.

Art.  22. Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Frei Gaspar – MG, 26 de novembro de 2021.

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal de Frei Gaspar

______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIAS

Portaria Nº 74/2021

Constitui a comissão de avaliação de bens móveis para 

realizar  os  procedimentos,  de  levantamento, 

reavaliação, redução ao valor recuperável dos ativos, 

depreciação,  amortização  dos  bens  do  município  de 

Frei Gaspar-MG e dá outras providencias.

O  PREFEITO  MUNICIPAL DE FREI  GASPAR,  o  Sr.  Edson 

Alves dos Santos, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

art.69, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art.1º-  Fica  constituída  a  comissão  de  avaliação  patrimonial  dos 

bens móveis do município de Frei Gaspar-MG, com a finalidade de 

realizar os procedimentos de levantamento, reavaliação, redução ao 

valor recuperável dos ativos, depreciação e amortização.

Art. 2º- A comissão será composta por 03 (três) servidores, sendo 01 

(um)  presidente  e  02  (dois)  membros  pertencentes  ao  quadro  de 

servidores desta prefeitura municipal, a seguir:
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Presidente: EUZANE SOARES SIMÕES, portadora do CPF sob o 

nº 094.391.906-12, portadora do documento de identidade sob o nº 

RG: MG-16.371.859.

Membro: ADELIANE  CRISTINA  ALVES  RAMALHO, 

portadora do CPF sob o nº 110.685.426-83; portadora do documento 

de identidade sob o nº RG: MG-17.487.235.

Membro: JOSÉ PAULO DA SILVA, portador  do CPF sob o nº 

288.842.778-84, portador do documento de identidade sob o nº MG-

10.292.245.

Parágrafo  único  –Os  integrantes  da  comissão  de  que  trata  este 

artigo,  não  farão  jus  a  qualquer  tipo  de  remuneração,  pelo 

desempenho dessa atividade.

Art.3º-  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Frei Gaspar, 26 de novembro de 2021

Edson Alves dos Santos 

Prefeito Municipal de Frei Gaspar 
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