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VI - Manter formulários ou fichas de registro de ocorrência;
VII - Organizar e alimentar relatório da execução;
IX - Avaliar os resultados;
X - Prestar contas de seu gerenciamento.

Capitulo IV
Dos Instrumentos Contratuais

Art. lO - A análise dos instrumentos contratuais deverá ocorrer através dos procedimentos de:

a) Verificação se os contratos, aditivos e rescisões foram firmados pelas partes e testemunhas
e devidamente publicados os seus extratos nos instrumentos legalmente exigidos (DOU, DOE
OU DOM);

b) Observar se estabelecem com clareza e
obrigações e responsabilidade das partes.

D

cláusulas mínimas que definam direitos,

c) Analisar se estão em conformidade com os termos do Edital de Licitação e da proposta a
que se vinculam, ou do termo que a dispensou.

Art. II - O fiscal de contrato deverá analisar se os contratos possuem cláusulas necessárias
que estabeleçam:
a) O objeto;(inciso 1 do art. 55. Lei federal a° 8.666/93)
b) A forma de fornecimento, se integral ou parcelado,,(inciso II do art. 55, Lei Federal n
8466193)

e) O regime de execução, (inciso II do art. 55, Lei Federal n° 8.666193)
di Os preços e condições de pagamento. (inciso III do art. 55, Lei Federal n 8.666/93)
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e) A periodicidade de reajustamento; (ínciso 111 do art. 55. Lei Federal no 8.666/93)
f) A atualização monetária: (inciso III do art. 55. Lei Federal n° 8.666/93)
g) O prazo de inicio e de entrega; (inciso 1V do art. 55, Lei Federal n° 8.666/93)
h) O crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa: (inciso V do art. 55, Lei Federal n°
8.666/93)
i) As garnhias, (inciso VI do art 55, Lei Federal n° 8.666/93)
j) A previsão de casos de revisão: (art. 40, XI da Lei n.° 8.666,)
k) Os casos de rescisão; (inciso VIII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
1) O reconhecimento de direito em caso de rescisão: (inciso IX do art. 55, Lei Federal n°.
8.666/93)
m) A legislação aplicável; (inciso XII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
n) M rcondiçÕes de importação e taxa de câmbio; (inciso X do art. 55, Lei Federal n°.
8.666/93)
o) A prestação de garantia desde que estabelecida no Edital de Licitação e no limite permitido
em lei: e(inciso XIII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
p) O foro da sede da administração para dirimir questões relativas ao contrato. (art. 55, §2 do
art. 55. Lei Federal n°. 8.666/93)
Art. 12. Nos casos de despesa decorrente de Licitação, Dispensa ou inexigibilidade, e fiscal
deverá analisar se houve assinatura de contrato ou outro instrumento hábil permitido pela lei
Parágrafo único: Observar se nos instrumentos convocatórios está anexado a minuta do
contrato acompanha e se foi previamente aprovada pela Assessoria Jurídica;
Capitulo V
Dos Aditivos aos Contratos

Art. 13 - A análise dos aditivos aos contratos deverá ocorrer através dós procedimentos de:
a) Verificar se as prorrogações de prazo de duração dos contratos foram devidamente
justificadas e obedecem aos prazos previstos em lei;
b) Analisar se as prorrogações de contratos de serviços essenciais estão devidamente
caracterizadas e previamente autorizadas,
e) Observar se todas as alterações contratuais de prazos, acréscimos, supressões e outros
foram objetos de Termos Aditivos numerados sequencialmente e publicados os seus extratos
nos meios exigidos em lei (DOU, DOE ou DOM);
d) Verificar se os termos Aditivos foram assinados ainda na vigência dos contratos;
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Art. 14 - No caso de aditamentos, o fiscal de contratos deverá observar se estes obedeceram
aos limites supressões t acréscimos permitidos pelo art. 65, da Lei n° 8.666/93, e alterações
posteriores.

Art. 15 - Nos casos de realinhamento de preço, o fiscal deverá avaliar se houve fato
superveniente, que após a apresentação da proposta com comprovada repercussão nos preços
contratados implicaram na revisão destes para mais ou para menos (realinhamento de
preços);

Capítulo Vi
Das Rescisões Contratuais

Art. 16 - Nos casos de Rescisão Contratual verificar se está fundamentada nos casos previstos
em lei.
Art. 17- Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 18 - As regras desta instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua publicação,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de instrumentos que por ventura
existam e que normalizavam tais procedimentos, e na sua existência restando todos
revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA- CE, EM 15 DE .JULHO DE 2019.

ANTÔNIA MÃRC1KARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município
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ANEXOS
MODELOS DE PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE
CONTRATOS.
.PORTARIA N'

DE DE

DE_.

Dispõe sobre a designação do Fiscal de Contratos
Publicas da Secretaria Municipal de
na
forma que indica a da outras providencias
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, estado do Ceará, ao uso de

suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no Ari 37 da CFI88
RESOLVE:
Art. 10 - Designar o servidor
PUBLICOS da Secretaria Municipal de

como FISCAL DE CONTRATOS

Art 20 - O Fiscal de Contratos é responsável por fiscalizar e verificar in toco se a execução do
objeto do contrato ocorre conforme a especificação predeterminada, seu projeto, sua técnica conforme
as normas e procedimentos previstos no contrato.
§1* - Fica o Fiscal de Contratos Públicos (também liquidante) incumbida da responsabilidade
fiscal a documentação referente a Prestação de Serviços e Materiais da Secretaria Municipal

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposiç
contrários.

REGISTRA-SE,
PULJQUE-SE,
CUMPRA-SE,

PAÇO MUNICIPAL, PREFEITO
2019.

, em

PREFEITO MUNICIPAL

www.jaguaretama:ce;gov:b-r

1
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PORTARIA N°

DE DE

O PREFEITO MUNICIPAL DE
Resolve:

DE

, no uso de suas atribuições legais,

Are. 1° Designar o(a) servidor(a)
no
cargo
lotado na Secretaria
acompanhar e gerir, a execução do(s) Contrato(s)n°
MUNICÍPIO DE
e a empresa
no
que tem por objeto

matrícula

e CPF n°
para
celebrado(s) entre a
CNPJ

Are. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, EM - DE

Secretario

www:jaguaretarnace.gov:br
Rua Tristão Gonçalves, 185 (Jaguaretama-CE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305

DE 2019.

PORTARIAS DOS RESPONSAVEIS COMO
FISCAIS DE CONTRATOS: N2 063/2018,
N 2 064/2018, N2 065/2018,
N2 066/2018

LJt

c,SJQ

PORTARIA N° 063/2018
Dispõe sobre a designação do Fiscal de
Contratos Públicos, na forma que indica e dá
outras providências.
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, quais
sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no Art.
37, da CF/88.
RESOLVE:
Art. 11- Designar o servidor CHARLES RAMON DIÓGENES BRITO como
FISCAL DE CONTRATOS PÚBLICOS das Unidades Administrativas (Fundo Geral) da
Prefeitura Municipal de Jaguaretama.
Art. 2° - O Fiscal de Contratos é responsável por fiscalizar e verificar in loco
se a execução do objeto do contrato ocorre conforme a especificação predeterminada, seu
projeto, sua boa técnica, conforme as normas e procedimentos previstos no contrato.
§1° - Fica o Fiscal de Contratos (também liquidante) incumbido da
responsabilidade de fiscalizar a documentação referente à Prestação de Serviços e
Materiais das Secretarias pertencentes ao Funda Geral.
Art.

30

- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

às disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CPRA-SE,
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, em 29 de maio de
2018; 152° Ano de Emancipação Política.

I

FRANCISCO GLAI
ABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

www.jag uaretama.ce.gov.br
Ru Tristão Gonçalves, 15 1 Jguaretrn-CE
CEP: 63180-000 TeL: (88) 3575-1305
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PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-S E,

CUMPRA-SE,

MOREIRAPINHEIRO, em 29de maio de

REGISTRE-SE,

às disposições em contrário.

responsabilidade

REGISTRE-SE,

PINHEIRO, em 29de maio de

o
o

-0

às disposições em contrário.

-

-Esta Portaria entra c m vigor na data de sua publicação, revogadas
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30
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fiscalizar a documentação r eferente à Prestação do Serviços e
úde de Jaguaretama.
Materiais da Secretaria Municipal de Sa

20

Art.

<0

W

Prestação de Serviços e

o

Art. 1 -Designar o
CONTRATOSPÚBLICOSda Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaretama.

de Jaguaretama, Estada do
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
—

37, da 0F18 8.

Ceará, no uso de suas atribuições legais;

de Jaguaretanla, Estado do
OExcelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

PORTARIA N" 064120 18
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OExcelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguarotama, Estado do

PORTARIA N°066/2018

OFiscal de Contratos á responsável por fiscalizar e verificar in ioco

03

CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

Materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Errrpreendedorismo de

responsabilidade de fiscalizar a documentação referente

projeto, sua boa técnica, conforme as normas e procedimentos prev istos no contrato.

Art. 2

Pública, quais

Art.

30-Esta

às disposições em contrário.

Jaguaretama.

CUMPRA-SE,

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas

Materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreandedonsmo de

responsabilidade de fiscalizar a documentação referente â Prestação de Serviços

Cidadania
Empreendedcrisrno de Jaguaretama.
• e

a servidora MARIA ARILETEFEITOSADEOLIVEIRA
corno FISCAL

10-Designar

RESOLVE:

Cidadania e Enipreendedorisme de Jaguarelama

Art.

37, da CF/88.

Sejam, legalidade,

Ceará, no uso de s uas atribuições legais;

OExcelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretarna, Estado do

PORTARIAN°066/2 018

de Assistência Social,
corno FISCAL DECONT RATOSPÚBLICOSda Secretaria Munlcipal

37, da CFI813.

Ceará, no uso de suas atribuições legais;
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frequencia
Treinamento
Patrimonio e
Inventario
02.2019
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LOCAL:
PREFEITURAM U NICIPALDE JAGUARETAMA
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IRIM

Instrução
lnventarío
03.2018
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2018. de 01 de Agosto de 2018.
Dispõe sobre as normas para realização de inventários e
levantamentos físicos de bens patrimoniais realizadas
pelos Õrgáos integrantes da Administração Municipal da
Prefeitura de Jaguaretama.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC!PlO. no uso da competência que lhe foi atribuída
na Lei Municipal «' 967/2017 em seu Ar. 1 Faágrafo Único, tncisc XVII e XXI. Art. 70;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa n2 01/2017 do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará, Anexo único. item 3.
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os processos de inventários e
levantamentos fisicos de bens patrimoniais realizados pelos órgãos da Administração
Pública Municipal.
RESOLVE:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 11Os procedimentos opeacionais e rotinas nos inventários e levantamentos físicos de
bens patrimor ais realizadas pelos órgãos da Administração Municipal de Jaguaretama
deverão obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa
Art. 2° Para fins deste normativo considera-se.
- órgão. Secietana Municipi, Controladoria, Procuradoria ou Departamento que configure
como Unidade Orçamentária
II - Cessão: é o ato unilateral de transferência gtatuiti de posse de um bem público de uma
entidade ou órgão para outro, para utilização em condições estabelecidas, por período
determinado ou irdeterminad
1h
Responsve É considerado responsável por bem patrimonial o servidor público,
detentor de cai go pcitlíco Ou de cargo em comissão, bem como demais colaboradores que
possuem dentre outras atribuicões a de s - renponsrvei pela guarda dos bens patrimoniais
móveis colocados à sua cisposição
IV Inventário Fisico de Bens Patrimoniais: Levantamento fisico e financeiro de todos os
bens patrimoruas de um detrmínado C'gão e/ou Entidade. visando á fidedignidade dos
registros contabeis e :atnmoniais
V - Levantamento Físico. Cortrmação aos registros de controle patrimonial, indicando o
acervo de cada setor,

trT
1

d
u'-

29

VI - Tombamento registro dos bens pzítrur,ji~iais por ordem numérica e especificação. em
livro própnc, o stem *ratizadc
VII - Material Permanente: Material que ori razão de seu uso corrente, tem durabilidade
superior a dois anos. São suscetíveis ao tombamento, etiquetagem e outros controles;
VIII - Material de Consumo: Material com duração física e/ou utilidade de até dois anos.
IX Material Bom Bem em estado de uso perfeuo e em utilização.
X - Materiaí Antieconômico Bem cuja manLenção e/ou recuperação seja onerosa e
antieconômica
Xl - Mate ria' Tservivel Bem rão mais in t.adu para o fim a que se destina em razão da
perda de sua niaIídad para n Orgão e/ou Entidade.
XII Extravio: Desaparecimento de bem ou de sus componentes.
XIII lncorpoiação: È a inclusão de um bem no patrimônio, com seu respectivo registro
contábil
2 DADCCUMTAÇÃÜ

Ar*, 3 Com—,~ aos dígãos e entidades municipais realizar anualmente. inventários e
levantamentos fisicos de bens patrimoniais a eia vinculadas, assim como os de terceiros sob
seu uso em todas as suas ur jades admiristr ativas
Art 4 - O processo de inventários e levantamentos físicos de bens patrimoniais terá como
base o inventário ana!itico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração
sintética na rontabri rIade bem corro n relao de bens permanentes fornecida pelo
Tribunal de Contas do Esad do Ceará
Ari- 5' - Devera ser instituída comissw resDonsável pelos procedimentos relativos ao
inventário, a ser designada pio titular do c'rgão ou ertidade, por meio de portaria, composta
por um número imonr de integrantes rnm, n rnínmo, 03 (três) servidores, destes pelo
menos dois preferencial 'nere ocupant ie argo de provimento efetivo (ou conforme o
Decreto que o munícipro tenha).
Art. 6 A Comissão lerã as ecuintes atçs
- Elaborar calendário oe lnentáno Anua definindo o cronograma para sua execução e
divulgar às unidades dnirusrativas
11 - Coordenar os uauaitc ue realzação do levantamente físico dos herit, patrimoniais -no
órgão
-111
ou Entidade- Realizar o ievantaM.eri,o Lsico dos bens pation'ís ias unidades:

sso a qualquer espaço físico para efetuar

IV Solicitar ao responsável pela unidac

V Requisitar
-

rec

do levantamento:

necessários

Solícita,, ao nsponsavei pela un#4
VI
informações e documentos para identific
-

vantada, quando necessário, auxílio,
ivantificação dos bens:

tneyiis r a
Vfl Verificar
avaria ou descolarreito da L

moniaI de cada bem e em caso de
mente adotado. identificá-los com

numeração prcvisora para

VIII Identificar
levantados, descrevei
para ciêr:,ia Jc
-

Levantament
caracterïsLcas

o estado de conservação dos bens
ando os suscetíveis de desfazimento

fltan:rito

de Bens Móveis, juntamente com o

Assnar as P3nih
I'esponsdvel pela urudadi

IX

X- Gonscdar as n
Xi Atualizar a
Gestão Patnn oni 1
Xli Anaiisar as div
Móveis, caso
baixas, incorpçõe'

adós nas unidades, no Software de
constantes

aqiiha de Levantamento Físico de Bens
c- reariza
e necessário, transferências,
ações de eCnleros de Reqis
atrímonial, dentre outros:
irfo

r35

-

XIII Solicitar aos reporis'
(
de tra71ISfCré11C135 Ju

fio documentos comprobatôrios

XIV
Realiza r
informações reas

'io, visando à confirmação de

-

-

XV Elaborar er-no çe
assinatuia do res-1
- ons-~
- vel ou se
-

Realizar am
aI do s, bens m
-

XV Elaborar lnvent
Paráqrafo L
ao Se tor le Pann
-

7' - Ocr
de iber
no Anexo

biIidd
e

ézadv

ncminhâ-lo às unidades para
missâo responsável a avaliação
de Patrimônio do órgão ou Entidade
inventáno poderá solicitar auxilio
s de 'bens patrirnoníais inicia-se
'iante, conforme modelo constante
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Art. B
Ce-ter
-

-

Nos processos de inentãrLos -atamentos fiscos de bens patrimoniais devem

os

Patrimonial do Municipio fornecida

Inventário Analitc3 d UctabivaiE
pelo Tribinai de Oouta lo Estadc .c
r.te

II — Portar:a de Norneacao da CorniEso

IV

-

Tabeids de Ievartruer'io tisco u05

'

V — Oficias de aberlura de Poessos adnmst: ivos, par ventura necessários:
VI

-

fi- de Por

Termos ie Resç

ve

t

'cessânos.

VII —Ata de fecbarneo dos Tralhos co- reias ateraçães. apontamentos e indicações

a serem 'e&zz -s
emáro

VIII Termo cie Cunçi so ck

er
de caderno, utilizando-se capa
própria, sendo ua sus.çk nr 000es obívando ngorosamente a ordem cronológica
dos atos a cone',3
dca m is

:3. DOS BENS MOVÍEIS
fíco deveâo ser relatados os bens
Par- a eço
Art. 10
(f;j()
tr do Municipio, informando a descrição
perrnaer€s Úiedetalhada, bem como o eade de cons€rvaçac o numero de registro patrimonial para
identificação .fixac r.o 'srii
-

u
Art. 11 Pat
c seuiotes tero'
-

isst':ào uua : .o 'adc o conservação, serão estabelecidos

- Ótimo: bem que ru apie itO avaria'. Ot c s aste, podendo ser utilizado na totalidade
par.' aie craciona1,
coicos e
ae suas especfica
'sa apre ntar kuma avaria ou desgaste esteja em boas

II - Bom bem qu
condicões de uso
bur
avar.as ou
íJ

-

j,e

'

'

rn

i

- Péssimo tem vi-* t ãc., '- is puder
perda de suas :'mi. _~ 11 r:jc

.•.

-r

.

'

e

rondicões precárias em virtude de

ïadc para o fim a que se destina devido á

desgaste natural

;

V

C.cfl

son

n.

Paragrafc único. O ti

em relação ao seu estado de
Patrimônio, para iniciar os
:Jor

procedinienius de oi
Art, 12 - Qinac a reaJcão do iè.van rentc forem encontrados duas ou mais
plaquetas com Registros PaVinioniais diver'os ambos devem ser coletados para que sejam
ccncihados no nvertro
pstrimonial este deverá ser informado na
ap'as um Eoqs
C
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019, DE 23 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de
incorporação, controle, movimentação e baixa de
bens permanentes móveis pertencentes a
Administração Municipal de JaguaretamaXJE.
A CONTROLADORIA GERAL DE JAGUARETAMA, no uso da competência
que lhe foi atribuída na Lei Municipal n° 967/2017 em seu Art. V. Parágrafo Unico,
inciso XVII e XXI, Art. 70;
CONSIDERANDO o Patrimônio Público, como os bens e direitos de valor
econômico artístico, estético, histórico e turístico deste município,
CONSIDERANDO a necessidades de disciplinar a utilização dos bens
permanentes móveis;
RESOLVEM:
Art. i° Esta -instrução Normativa visa -efetivar -o -gerenciamento e controle dos bens
patrimoniais móveis do Município de Jaguaretama, através da Secretaria de Finanças
e Administração, cujo objetivo será padronizar, uniformizar, controlar e disciplinar a
aquisição, identificação, guarda conservação, manutenção e utilização dos bens
patrimoniais móveis.
Art. 20 -Para fins deste normativo considera-se:
* Patrimônio Público: o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis,
onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados
pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à
exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.
II - Bem Permanente: Aquele que em razão do seu uso corrente não perde a sua
identidade ffsica e/ou tem durabilidade superior a dois anos.
Art. 30 - Não serão considerados materiais permanentes os itens que se enquadrar na
relação que segue:
- Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzida as suas
condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
II - fragilidade - cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou
deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;
III - Perecibilidade - quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se
deteriora ou perde sua característica normal;
IV - Incorporabilidade - quando destinado à incorporação a outro bem não podendo
ser retirado sem prejuízo das características do principal;
V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformação,
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Art. 40 Os bens são classificados como:
1 - Bens Móveis;
II - Bens Imóveis;
§ 10 São bens móveis os bens suscetíveis de movimento, ou seja, os que podem ser
transportados de um lugar para outro sem se danificarem.
§ 2° São bens imóveis os bens que não se movimentam, ou sea. não podem ser
transportados de um lugar para outro.
Art. 50 Quanto a sua destinação, os bens podem ser:
1 - Bens de uso comum do povo - está à disposição da coletividade para o seu uso
indiscriminado. Para o uso normal não depende de autorização como, por exemplo, as
ruas, as praças, as praias.
li - Bens de uso especial. (patrimônio administrativo) - são os bens utilizados para a
prestação de serviços públicos. (ais como os pr4dios das repartições públicas, as
escolas públicas, os hospitais públicos, etc.
III - Bens dominicais (dominiais) - são bens que não tem finalidade pública, não são
de uso comum do povo e não são de uso especial como, por exemplo, um terreno
baldio, as terras devolutas.
Art. 6° -Quanto a origem do bem:
1 - Aquisição: ocorre quando a entidade tem a posse do bem, passando a registrar no
patrimônio através de nota fiscal, empenho etc;
11 - Doação: ocorre quando o bem é doado por terceiro (pessoa fisica, jurídica)
pública ou privada, sendo a mesma precedida de Termo de Doação de Bens, avaliação
técnica dos bens quanto aos benefícios que gerarão para o órgão, como também o
órgão de controle interno deverá emitir um documento de aceitação;
111 - Produção Própria: ocorre quando o bem é produzido dentro do próprio órgão e o
valor do mesmo será igual a soma dos custos com matéria-prima, mão-de-obra,
desgaste dos equipamentos, energia consumida na produção, etc. A 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 e Nota de Empenho;
IV - Transferência: ocorre quando o bem é transferido entre órgãos não pertencentes
a administração direta, passando a responsabilidade do mesmo para outros, utilizando
para isso um termo de responsabilidade;
V - Empréstimo: ocorre quando o bem é deslocado por um período de tempo
determinado, sendo o órgão cedente não pertencente à administração direta;
Vi - Cessão: ocorre quando o bem é deslocado por um período -de tempo
indeterminado, sendo o órgão cedente não pertencente à administração direta;
VII - Reaproveitamento: ocorre quando o bem é reincorporado pelo mesmo órgão ou
não da administração direta;
VIII - Locação: ocorre quando o bem é dado em locação pelo órgão que não pertença
a administração direta.
Art. 71 - Para integrar o patrimônio público municipal, os bens permanentes serão
tombados. Tombamento é o procedimento de registro de bem, tendo como atribuição
um número para o devido controle dos bens do município.
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Art. 8° - O tombamento ocorrera das seguintes formas:
1- Plaqueta de identificação, na qual deve conter:
a) Brasão do município;
b) P. M. JAGUARETAMA;
e) Número de registro do bem ou código de barra ou QRCODE;
II - Por carimbo, no qual deve conter:
a) Brasão do município;
b) P. M. JAGUARETAMA;
c) Número de registro do bem;
[II - Etiqueta; no qual deve conter:
a) Brasão do município;
b) P. M. JAGUARETAMA;
e) Número de registro do bem ou código de barra ou QRCODE;
os
1° Em se tratando de bens que façam parte de um conjunto, a identificação doscomponentes será realizada separadamente e o valor atribuído a cada um deles terá
componentes
necessariamente de ser especificado na nota fiscal.

§ 2° - Os bens cuja constituição fisica não permita que seja afixada etiqueta de
identificação, tais como: obras de arte, instrumentos médico odontológicos, armas,
algemas, semoventes, botijões de gás, cilindros de oxigênio, extintores de incêndio
etc. devem receber um número de registro patrimonial, porém a identificação dos
mesmos dependerá das características do bem.
§ 3° - Os bens patrimoniais deverão ser tombados antes de serem usados, devendo o
servidor da unidade de patrimônio fazer o devido registro junto ao almoxarifado e
exigir o termo de recebimento do bem.
Art. 9° - Para integrar o patrimônio público municipal, serão firmados os respectivos
Termos de Responsabilidade referentes a cada bem individualizado conforme a
localização e órgão de origem.
Parágrafo único - o servidor que firmar o termo de responsabilidade terá a obrigação
pela guarda e zelar pela boa conservação do bem, o mesmo será responsabilizado pelo
desaparecimento de um bem que lhe tenha sido confiado, assim como por qualquer
dano que causar ou para o qual contribuir, por ação ou omissão.
Art. LO - É obrigação de todo servidor zelar pela boa conservação dos bens
patrimoniais.
Parágrafo único: Qualquer prejuízo ao patrimônio da entidade, decorrente de dolo do
servidor, importará, além da reposição do bem, se for o caso, a aplicação de
penalidades disciplinares, bem como registro de ocorrência junto aos órgãos de
Segurança Pública.
Art. II - Movimentação do bem patrimonial é o processo pelo qual há o deslocamento
do bem, podendo ser das seguintes formas:
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