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ATO DA MESA Nº 29, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 
Dispõe sobre a forma de utilização, 
controle, conservação e destinação final 
dos bens móveis da Câmara Municipal. 

 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 27, III e art. 153 da Lei Orgânica do 
Município, e 

 

Considerando os princípios constitucionais que regem a administração 
pública e a constante persecução do princípio da eficiência administrativa, com a 
necessidade de racionalização dos procedimentos e otimização dos recursos disponíveis, 
DETERMINA: 

 

Art. 1º  A administração dos bens móveis no âmbito da Câmara Municipal 
passa a ser regida pelas disposições constantes do presente Ato. 

Art. 2º  O recebimento de materiais decorrerá de: 

I - compra; 

II - cessão; 

III - doação; 

IV - permuta; 

V - transferência; 

VI - produção interna. 

Art. 3º  Todo material a ser recebido pela Divisão de Patrimônio e 
Manutenção deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 

I - documento fiscal, nos casos de compra; 

II - termo de cessão, doação, permuta, transferência ou devolução, 
conforme o caso; 

III - guia de produção própria, quando aplicável; ou 

IV - outro instrumento equivalente, quando for o caso. 

Art. 4º  A aceitação ocorrerá quando o servidor ou a comissão competente 
declarar em documento hábil haver recebido o bem móvel de acordo com as especificações 
estabelecidas nos documentos constantes do art. 3º. 
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Art. 5º  O recebimento e aceitação dos bens deverão ser formalizados em 
documentos próprios juntados aos respectivos processos administrativos e encaminhados às 
áreas competentes para os registros e providências cabíveis. 

Art. 6º  Nos casos de compra, o recebimento provisório e definitivo do 
objeto do contrato observará a legislação pertinente. 

Art. 7º  Após o recebimento o bem deverá ser registrado no Sistema de 
Controle de Bens, na respectiva conta patrimonial, com base nos documentos constantes do 
respectivo processo administrativo. 

Art. 8º  A incorporação dos bens móveis deve ser feita pela Divisão de 
Patrimônio e Manutenção, a partir dos seguintes documentos: 

I - documento fiscal, nota de empenho, manuais e prospectos de 
fabricantes, para material adquirido; 

II - certificado de doação ou cessão para quadros e obras de arte ou termo 
ou documento comprovante de doação ou cessão para os demais bens; 

III - termo ou documento comprovante de permuta ou transferência de 
bens; 

IV - guia interna, para os bens gerados por produção interna, a ser 
estabelecido o custo de produção. 

Art. 9º  Para fins de tombamento será realizado o registro patrimonial de 
todos os materiais permanentes, o qual deverá conter: 

I - descrição do material; 

II - modelo; 

III - número de série de fabricação, se for o caso; 

IV - valor de aquisição ou custo de produção unitário; 

V - fornecedor; 

VI - documento fiscal; 

VII - empenho; 

VIII - estado de conservação do material, se for o caso; 

IX - garantia do bem, com data de início e término; 

X - outras informações julgadas necessárias. 

Parágrafo único.  O material permanente receberá o número sequencial do 
registro patrimonial, em local visível, mediante gravação, fixação de plaqueta, etiqueta, 
código de barra ou qualquer outro método adequado às características do bem. 

Art. 10.  Compete à Divisão de Patrimônio e Manutenção observar as 
normas técnicas de segurança, armazenamento e estocagem, bem como as recomendações 
do fabricante. 

Art. 11.  A solicitação de bens e materiais será feita pelas chefias das 
unidades administrativas, podendo ser delegada a servidor autorizado. 
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§ 1º  O servidor autorizado para fazer solicitação de bens deverá participar 
de ação de educação corporativa sobre consumo consciente. 

§ 2º  Cada unidade solicitante ao solicitar bens deverá justificar a 
necessidade da aquisição. 

Art. 12.  Compete à Divisão de Patrimônio e Manutenção: 

I - proceder à distribuição de bens somente após seu registro no sistema de 
controle e mediante recibo ou termo de responsabilidade; 

II - auxiliar as unidades administrativas no planejamento das solicitações, 
podendo reduzir no todo ou em parte a quantidade solicitada; 

III - encaminhar às unidades administrativas, anualmente ou mediante 
requerimento, a relação dos bens, a fim de: 

a) informar aos dirigentes as quantidades de bens e materiais solicitados e 
seus respectivos valores contábeis, para auxiliar o planejamento das unidades solicitantes e 
contribuir para o uso adequado dos mesmos; 

b) promover o planejamento das futuras aquisições com a participação das 
unidades solicitantes, para melhor distribuição dos recursos orçamentários. 

Art. 13.  A responsabilidade pela guarda, pelo uso e pela conservação dos 
materiais permanentes será atribuída ao agente responsável pela unidade, ou ao seu 
substituto, mediante termo de responsabilidade, na forma estabelecida em regulamento. 

Art. 14.  Compete ao agente responsável, ou ao seu substituto eventual: 

I - zelar pela guarda, conservação e boa utilização do material; 

II - realizar conferência periódica dos materiais permanentes sob sua 
responsabilidade; 

III - comunicar à Divisão de Patrimônio e Manutenção toda e qualquer 
necessidade de movimentação de materiais permanentes que implique substituição do 
servidor responsável, inclusive dentro da própria unidade; 

IV - exigir, obrigatoriamente, a identificação do servidor, assim como 
documento que autorize a retirada de material permanente sob sua responsabilidade, 
inclusive equipamento de informática, ainda que para reparo; 

V - examinar o estado de conservação do material permanente, ao recebê-
lo, bem como comparar seu número de tombamento com o do respectivo termo de 
responsabilidade ou da autorização de movimentação, fazendo o devido registro quando 
constatar divergências, para conhecimento e providências da unidade responsável pela 
administração de material; 

VI - informar a unidade responsável pela administração de material, 
imediatamente após o conhecimento, qualquer irregularidade constatada, ocorrência de 
dano ou desprendimento do número de registro patrimonial do material permanente sob 
sua guarda; 

VII - solicitar conserto de materiais sob sua responsabilidade, sempre que 
identificar defeitos ou avarias e, diante da necessidade de execução de reformas, reparos ou 
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pinturas em material permanente que modifiquem suas características físicas, comunicar 
previamente a unidade responsável pelo material, para que acompanhe o serviço, se 
necessário, e promova as atualizações no respectivo registro patrimonial; 

VIII - devolver à Divisão de Patrimônio e Manutenção os bens evidenciados 
como inservíveis, tais como ociosos, antieconômicos, recuperáveis ou irrecuperáveis; e 

IX - colaborar com a realização de inventário, facilitando seu acesso às 
dependências para levantamento físico dos materiais. 

Art. 15.  Não será permitida a cessão ou empréstimo de bens permanentes. 

Art. 16.  Ocorrendo extravio ou dano do material, deverá ser comunicado à 
Divisão de Patrimônio e Manutenção sobre o ocorrido. 

Art. 17.  Sempre que houver mudança de responsável pela guarda, uso e 
conservação dos materiais permanentes, proceder-se-á à sua conferência e lavratura do 
termo de responsabilidade do novo responsável e, se for o caso, a certidão de conformidade 
de bens patrimoniais. 

Art. 18.  A movimentação de material permanente somente será possível 
após seu tombamento e deverá ser realizada pela Divisão de Patrimônio e Manutenção, ou 
com seu conhecimento, mediante comprovante de recibo ou termo de responsabilidade 
devidamente assinado pelo servidor responsável por sua guarda e conservação, observados 
os demais procedimentos internos previstos em regulamento. 

§ 1º  Na hipótese da movimentação do material permanente ser feita 
mediante expedição e assinatura de recibo, a Divisão de Patrimônio e Manutenção deverá 
mantê-lo em seus arquivos e proceder à imediata atualização do respectivo termo de 
responsabilidade. 

§ 2º  O agente responsável que permitir a movimentação de material 
permanente sob sua guarda sem a observância do disposto no “caput” estará sujeita a 
responsabilização nos termos da legislação vigente. 

Art. 19.  A saída de material permanente das dependências da Câmara 
Municipal, qualquer que seja o motivo, deverá ser acompanhada de guia de autorização 
expedida pelo agente responsável e comunicada a Divisão de Patrimônio e Manutenção. 

Parágrafo único.  A autorização a que se refere o “caput” poderá ser 
dispensada em casos de material de uso pessoal. 

Art. 20.  O material, considerado genericamente inservível, será devolvido 
à Divisão de Patrimônio e Manutenção e, posteriormente, classificado pela área técnica 
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 
50% (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; 
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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. 

Art. 21.  O material inservível, conforme a classificação estabelecida neste 
Ato, deverá ser enviado para a Prefeitura, procedendo-se a devida baixa patrimonial. 

Art. 22.  Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de 
material classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua 
descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada das partes 
economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporadas ao 
patrimônio. 

§ 1º  A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que 
ofereça risco à saúde das pessoas e ao meio ambiente ou inconvenientes, de qualquer 
natureza, para a Administração Pública. 

§ 2º  No caso de abandono, os materiais serão designados ao programa de 
coleta seletiva. 

Art. 23.  São motivos para a inutilização de material, dentre outros: 

I - sua contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de 
recuperação por assepsia; 

II - sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material; 

III - sua natureza tóxica ou venenosa; 

IV - sua contaminação por radioatividade; 

V - o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros. 

Art. 24.  Os símbolos nacionais, bem como as armas, as munições e os 
materiais pirotécnicos e outros que possam ocasionar perigo ou transtorno serão 
inutilizados de acordo com a legislação e as normas específicas. 

Art. 25.  Caberá à Divisão de Patrimônio e Manutenção comunicar à Divisão 
de Contabilidade para que esta proceda o registro do desfazimento em seu sistema. 

Art. 26.  A baixa patrimonial poderá ocorrer por: 

I - erros de incorporação; 

II - extravio; 

III - furto ou sinistro; 

IV - avaria ou inutilização; 

V- obsoletismo ou desuso. 

§ 1º  A baixa de um bem patrimonial somente poderá ocorrer após a 
conclusão de processo administrativo que comprove a ocorrência de uma das hipóteses 
previstas neste artigo. 

§ 2º  Os bens considerados inservíveis serão relacionados pelo setor 
administrativo responsável e submetidos à aprovação da autoridade competente para ser 
providenciada a sua baixa. 
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§ 3º  O número de patrimônio de um bem baixado não será aproveitado 
para qualquer outro bem. 

Art. 27.  A Divisão de Patrimônio e Manutenção deverá promover o 
inventário dos materiais permanentes e dos materiais de consumo em estoque, que tem por 
finalidade: 

I - verificar a existência física dos materiais; 

II - informar o estado de conservação dos materiais; 

III - confirmar os agentes responsáveis pelos materiais; e 

IV - manter atualizados e conciliados os registros do sistema de material e 
os contábeis. 

Art. 28.  Serão realizados inventários físicos de material permanente e de 
material de consumo para verificação dos saldos físicos existentes: 

I - anual: destinado a comprovar a quantidade e valor dos materiais 
permanentes e de consumo em estoque, do acervo de cada órgão, existente em 31 de 
dezembro de cada exercício; 

II - inicial: realizado quando da criação de uma unidade, para identificação 
e registro sob sua responsabilidade; 

III - extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou 
transformação de unidade; 

IV - eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa da administração 
ou quando ocorrer um fato relevante, em especial: 

a) mudança de sede do órgão; 

b) incêndio, inundação ou outro tipo de calamidade; 

c) furto, peculato, extravio ou desaparecimento de materiais permanente e 
de consumo. 

Art. 29.  Será realizado o inventário analítico de materiais permanentes e 
de consumo para verificação dos saldos, do estado de conservação, da localização e dos 
agentes responsáveis pelos materiais existentes no órgão. 

§ 1º  O inventário analítico poderá ser realizado em conjunto com o 
inventário físico, a critério da Administração, ou separadamente, sempre que entender 
necessário. 

§ 2º  O inventário analítico poderá ser geral, abrangendo todos os 
materiais permanentes ou de consumo em estoque de uma só vez ou específico, 
abrangendo apenas itens determinados pela Administração. 

Art. 30.  Em decorrência do inventário físico poderão ser tomadas as 
seguintes providências: 

I - comunicar às unidades a serem inventariadas o início do levantamento 
físico dos materiais permanentes ou de consumo, conforme o caso, com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 
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II - conferir fisicamente os materiais permanentes ou de consumo, 
conforme o caso, confrontando-os com o respectivo termo de responsabilidade ou registros; 

III - informar à unidade responsável pela administração de material a 
existência de materiais que não constem do termo correspondente, visando à devida 
regularização; 

IV - informar a existência de material ocioso ou danificado nas unidades do 
órgão, para fins de conserto ou desfazimento, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidade, quando for o caso; 

Art. 31.  Em decorrência do inventário analítico poderão ser tomadas as 
seguintes providências: 

I - comunicar às unidades a serem inventariadas o início do levantamento 
físico dos materiais, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

II - verificar o estado de conservação e a existência de materiais inservíveis, 
considerando, dentre outros aspectos: 

a) material ocioso; 

b) material antieconômico; 

c) material danificado, recuperável ou irrecuperável; 

d) material vencido ou próximo do vencimento; 

e) material com nenhuma ou pouca movimentação; 

III - avaliar a gestão dos materiais pelos agentes responsáveis; 

IV - avaliar as condições de armazenamento e estocagem dos materiais. 

Art. 32.  É vedada a movimentação de material no período de realização do 
inventário, salvo situações excepcionais previamente justificadas pela unidade interessada e 
autorizadas pela autoridade administrativa. 

Art. 33.  Os procedimentos para a avaliação, a reavaliação, a depreciação, a 
redução a valor recuperável, a amortização e a exaustão dos bens obedecerão às 
orientações da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Parágrafo único.  Será designada comissão para realizar e coordenar os 
procedimentos de que trata o “caput”. 

Art. 34.  A avaliação e reavaliação de bens deverá observar o menor valor 
dentre: 

I - a média dos valores de, pelo menos, 3 (três) propostas de fornecedores 
do ramo, podendo ser utilizados orçamentos colhidos na internet; 

II - o valor atualizado de aquisição do bem pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA (IBGE). 

§ 1º  Na ausência do índice referido no inciso II, poderá ser utilizado outro 
que venha substituí-lo. 

§ 2º  Na avaliação, devem ser considerados a marca, o modelo, o ano de 
fabricação e as características do bem. 
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§ 3º  Quando da avaliação do bem original a que se refere o § 2º, 
alternativamente poderá ser adotado o valor de mercado de bem similar que cumpra as 
mesmas finalidades. 

Art. 35.  Para a depreciação a base de cálculo será a divisão de seu valor 
contábil pelo prazo de vida útil do bem, observando-se que serão incluídas no valor contábil, 
bem como no valor da conta de depreciação, os valores resultantes de reavaliações na forma 
da legislação vigente. 

Parágrafo único.  Poderão ser utilizados, de forma subsidiária, os critérios 
de depreciação estabelecidos pelo Ministério da Fazenda por meio da Secretaria do Tesouro 
Nacional como descrito no Manual do SIAFI para a reavaliação, redução a valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e 
Fundações ou outro critério que o venha a substitui-lo. 

Art. 36.  Quando necessário, a Divisão de Patrimônio e Manutenção poderá 
solicitar avaliação por profissional especialista ou empresa especializada, segundo as 
peculiaridades do bem. 

Art. 37.  Deverá constar nos contratos de terceirização de serviços que as 
empresas contratadas serão responsabilizadas por quaisquer danos causados por seus 
empregados aos bens, aos materiais e às instalações no órgão, ou a terceiros, na forma da 
legislação vigente, normas correlatas e respectivos contratos. 

Art. 38.  A Câmara Municipal deverá realizar campanhas de sensibilização 
sobre o consumo consciente, em conjunto com Divisão de Patrimônio e Manutenção. 

Art. 39.  Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
Plenário “Mário Scholz”, 4 de setembro de 2018. 

 
 
 

Ver. Juvenil Silvério 
Presidente 

 
 
 

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 
1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 

 
 
 

Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 
1º Secretário 2ª Secretária 
 
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 
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Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário-Geral 


