1 - Transferência;
II - Cessão;
III - Empréstimo;
IV - Manutenção ou reparo;
VI - Recolhimento
VII - Reaproveitamento.
§ 1° A movimentação por transferência caracteriza-se pelo deslocamento definitivo do
bem dentro do próprio órgão ou entre órgãos da administração direta.
a) Neste caso, o documento a ser utilizado é o Termo de Transferência, este deverá
ser emitido em três vias, ficando uma com a unidade recebedora do bem, uma com a
unidade de origem do bem e a outra com a unidade de patrimônio do órgão.
b) Nenhum bem poderá ser transferido sem prévia ciência do responsável pelo
patrimônio e emissão de termo formalizando a mudança de responsável pela guarda
do -bem, devendo ser utilizado um documento (Teimo -de Transferência de BensMóveis).
c) Quando o bem for transferido deverão permanecer com o número de tombamento
original a fim de ser preservado o seu histórico.
d) Após a transferência do bem será emitido novo Termo de Responsabilidade
referente ao responsável pela nova localização do bem.
e) Por transferência ocorre quando o bem é baixado e incorporado em outro órgão da
administração direta e indireta.
§ 2° Por cessão ocorre quando o bem é dado como cessão de uso temporariamente
para outro órgão da administração direta, utilizando para o mesmo um documento
(Termo de Cessão), contendo um novo Termo de Responsabilidade do bem.
§ 30

Por Empréstimo ocorre quando o bem é dado em empréstimo temporariamente
para outro órgão da administração direta, utilizando para o mesmo um documento
(Termo de Empréstimo) contendo um novo Termo de Responsabilidade do bem.
* 4° Por Manutenção/Reparo ocorre quando o bem necessita de serviços de
manutenção ou reparo dentro e fora do órgão, neste caso o Responsável pela guarda
do bem deverá acompanhar toda movimentação, preenchendo o Termo de
Manutenção/Reparo, para o envio e retomo do bem, devendo ainda, notificar a
unidade de Patrimônio sobre a referida movimentação.
6° Por -Recolhimento ocorre quando o bem se tornainsenível na sua localidade e
retoma para a unidade de patrimônio através do Termo de Movimentação de Bens
Móveis, com o tipo Recolhimento, devendo ser atualizado o Termo de
Responsabilidade.
§ 70

Por Reaproveitamento ocorre quando o bem se toma inservível ou
disponibilizado para alienação e torna-se -reaproveitado pela unidade de-patrnuâuio, e
disponibilizado para outra localidd, sempre preservando o número de tombamento
original, o documento utilizado para esse processo é o Termo de Movimentação de
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Bens Móveis, com o tipo Reaproveitamento, devendo ser atualizado o Termo de
Responsabilidade.
Art. 12 - A baixa do bem patrimonial, pode ser por:
1 - Inservibilidade;
II - Extravio, acidente ou sinistro;
III - Alienação;
§ 1° Por inservibilidade quando o bem se toma inservível e não atende maia as
necessidades da entidade que detém sua posse ou propriedade. São classificados
como:
a) Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo
aproveitado;
b) Recuperável - quando sua recuperação for possível e o custo seja menor que
cinquenta porcento de seu valor de-mercado;
e) Antieconômico - quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário,
em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
d) 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.
§ 2° Por Extravio, acidente ou sinistro ocorre quando o bem é baixado decorrente de
furto, roubo, extravio, causas acidentais, e outros, sempre acompanhado de processo
de sindicância ou inquérito que, obrigatoriamente, deve ser instaurado para
averiguação das causas e apuração das responsabilidades, utilizando para esse
processo o Termo de Baixa de Bens Móveis e Imóveis, com o tipo Extravio, acidente
ou sinistro, bem como registro de ocorrência junto aos órgãos de Segurança Pública.
a) Para abertura do processo de sindicância ou inquérito a unidade de patrimônio
deverá comunicar o órgão de controle interno para as devidas providências.
§ 3° Baixa por alienação ocorre quando o bem tem seu direito ou posse de propriedade
.trnstèridaa outro mediante _~
a) leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de
bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance,
igual ou superior ao valor da avaliação.
Art. 13 - São procedimentosde registros contábeis que -tem como objetivo principal
preservar a integridade do bem, através de ajustes de valores, a fim de corrigir o ativo
do órgão:
- Depreciação;
II - Amortização;
[II - Exaustão;
TV - Valor depreciavel, amortizável e exaurível;
V - Valor residual;
VI - Vida útil.
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§ 1° Depreciação - É a diminuição gradual do bem, ocasionada pelo desgaste em
função do uso, ação da natureza e obsolescência ou econômica.
§ 2° Amortização - É a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de
propriedade e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.
§ 3° Exaustão - É a redução do valor de investimentos necessários à exploração de
recursos minerais ou florestais.
§ 4° Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, menos o seu
residual.
§ 50

Valor residual - É o montante líquido que a entidade espera, com razoável
segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil, deduzidos os -custos esperados
para a sua venda.
§ 6° Vida útil - É o período estimado, durante o qual um bem móvel estará em
condições de uso. Devendo ser estipulado uma taxa de depreciação anual para compor
o tempo de vida útil.
Art. 14 - Reavaliação de bens é a adoção do valor de mercado para os bens
reavaliados, em substituição ao princípio do registro pelo valor original.
§ 1° Para a realização da reavaliação de bens deverá criar uma Comissão de
Reavaliação de Bens, composta por no mínimo três servidores, sendo um da unidade
de patrimônio, e os demais servidores das secretarias as quais serão realizadas as
reavaliações dos bens, devendo ser criada impreterivelmente por ato do executivo,
devendo constar o início e o término da comissão, bem como, o objeto a ser
reavaliado.
a) Caso haja necessidade, poderá a comissão solicitar a um servidor que contenha
conhecimento técnico, a realizar um parecer técnico sobre a condição do bem.
§ 2° A administração utilizará como método de reavaliação de bens o
acompanhamento de valor de mercado.
Art. 15 - A metodologia de cálculo para proceder a reavaliação de bens será a
seguinte:
1 - Fatores que influenciam a reavaliação de bens móveis;
a) Estado de Conservação (EC);
b) Período de Vida útil provável (PVU);
e) Período de Utilização (PUB).
d) FR = (4*EC + 6PVU - 3P1JB)/100;
e-) Valor do bem reavaliado, = FR x valor de-mercado de um bem novo-ou similar.
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II Os valores referentes ao período de utilização, vida útil e classificação para a
composição dos valores do cálculo de reavaliação encontram-se na Tabela, constante
no Anexo 1, desde já parte integrante da presente Instrução Normativa.
111 - Periodicidade da Reavaliação:
a) Anualmente: deverá ser realizado anualmente para os itens que sofrerem alterações
significativas em relação aos valores registrados.
h) Quadrienalmente: deverá ser realizado de quatro em quatro anos para os itens que
não sofrerem alterações significativas em relação aos valores registrados.
c) Periodicamente: deverá ser realizado de forma parcial cobrindo iodo o ativo a ser
reavaliado, desde que precedida de divulgação especifica descrevendo quais itens
serão reavaliados.
Art. 19 - Atribuições e competências da unidade de patrimônio;
- Realizar o tombamento de todos os bens incorporados ao patrimônio do órgão,
controlando o sequencial do número de registro patrimonial RP, e registrá-los nas
fichas cadastrais individuais,
II - Emitir e atualizar os Termos de Responsabilidade;
111 - Registrar e controlar toda e qualquer movimentação de bens;
IV - Realizar conferência periódica nas unidades administrativas a fim de verificar a
existência da etiqueta de identificação de cada bem e controlar a sua disti ibuição de
acordo com o Termo de Responsabilidade;
V - Supervisionar as unidades administrativas quanto ao bom uso e guarda dos seus
bens;
VI - Encaminhar, imediatamente após o seu conhecimento, à Diretoria Administrativa
do órgão, comunicação sobre o extravio de bens, para serem tomadas as providências
necessárias à apuração das irregularidades mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar;
VII - Registrar a baixa dos bens de acordo com os procedimentos próprios;
VIII - Elaborar inventário anual dos bens e outros conforme necessidade; informar
periodicamente a disponibilidade de bens recolhidos para a transferência dos mesmos,
às demais unidades do órgão;
IX - Encaminhar para a Secretario de Administração os bens considerados inservíveis
destinados a leilão, através de formulário especifico (Relação de Bens Inservíveis
RBF):
Art. 20 - Os procedimentos contidos na presente instrução Normativa devem ser
adotados, obrigatoriamente, por todos os órgãos da Mmimstração Municipal
Art. 21 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.
LIlO 1)1' 2019.
PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CE, EM 23 DE ,W1,110

ANTÔNIA MÁRCIA BARROSA DE LIM4
Controlador Geral do Munkípio
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ANEXO 1

FATORES DE INFLUÊNCIA PARA EFEITO DE REAVALIAÇÃO
Estado de Conservação
Período de Vida Útil do Período de Utilização do
Bem (PUB)
Bem (PVU)
(EC)

Excelente
Bom
Regular
Péssimo

10
8
5
2

10 anos
9 anos
8anos
7 anos
6anos
5 anos
4 anos
3anos
2anos
lano

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10 anos
9 anos
8anos
7 anos
6anos
5 anos
4 anos
3anos
2anos
lano
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA NOS BENS PATRIMONIAIS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA MARIA FREITAS DE JESUS,
SITUADA NA LOCALIDADE DO ALAGAMAR DO MUNICÍPIO DE
JAGUARETAMA-CE.

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde
NATUREZA: Inspeção
ÁREA: Patrimônio (bens móveis)
EXERCICIO: 2019
RESPONSÁVEIS: Francisca Airlene Dantas e Silva - Secretaria de Saúde e Aline
Sandra Sena Cavalgante Xavier - Coordenadora do Patrimônio Público do Município
de Jaguaretama.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O relatório ao qual damos ênfase tem o objetivo dar um posicionamento em
relação ao Patrimônio da Unidade Básica e Saúde Francisca Maria Freitas de Jesus,
situada na localidade Alagamar de responsabilidade da Secretaria de Municipal de
Saúde, decorrentes da inspeção realizada no dia 04/11/2019.
Tendo como objetivo aferir a eficiência dos procedimentos com respeito à
incorporação, tombamento, guarda, baixa e responsabilidade pelo uso dos bem
patrimoniais, como também pela movimentação, conservação e segurança.
As conclusões apresentadas neste Relatório de Inspeção consideraram as
informações e documentos obtidos pela Controladoria Geral do Município de
Jaguaretama, os quais foram analisados com fundamento nos princípios norteadores da
Administração Pública e sob todos os aspectos legais que regem a matéria.
2. METODOLOGIA
A metodologia estabelecida pela Controladoria Geral do Município de
Jaguaretama para realização dos trabalhos consistiu do exame físico, através da
verificação in toco dos bens patrimoniais, exame de documentos disponíveis pelo Setor
de Patrimônio e entrevistas com responsáveis pelo ente inspecionado.
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A Controladoria Geral do Município, apresenta a seguir as considerações e
conclusões decorrentes dos exames.

3. PATRIMÔNIO
3.1. ACHADO DE INSPEÇÃO: PATRIMÔNIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
FRANCISCA MARIA FREITAS DE JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE
ALAGAMAR.

A equipe da Controladoria Geral do Município de Jaguaretama realizou visita a
Unidade Básica de Saúde para promover a verificação e identificação dos bens
patrimoniais desta unidade, com base no relatório fornecido pela Sra. Aline Sandra Sena
Cavalgante Xavier, nomeada como Coordenadora do Patrimônio Público do Município
de Jaguaretama, constatou que todos os bens relacionados no relatório estão
devidamente tombados, conforme se verificar nos registros fotográficos, em anexos.
Verificou-se ainda, que existir a informatização dos bens patrimoniais, bem como os
termos de responsabilidade por uso e guardas desses bens, como também pela
movimentação, conservação e segurança estão devidamente arquivados no Setor do
Patrimônio.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos documentos e áreas referentes aos bens
patrimoniais e observando as obrigações estabelecidas na legislação vigente (na Lei
4.320-64, Instrução Normativa n° 01/2017 do TCM-CE e Instrução Normativa 03/2019
do Munícipio de Jaguaretama), conclui-se que, a eficiência dos procedimentos com
respeito ao gerenciamento e controle dos bens patrimoniais móveis esta sendo realizado
à incorporação, tombamento, guarda, baixa, bem como a impressão dos termos de
responsabilidade pelo uso dos bem patrimoniais, como também pela movimentação,
conservação e segurança.
Vale ressaltar, que uma maior observância na legislação citada acima
resguardará a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaguaretama no tocante
aos erros e futuras cobranças por parte dos órgãos de Controle externo.
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Aproveita-se para destacar que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida
como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente
preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução
de suas atividades, objetivando fortalecer a gestão.

Jaguaretama (CE), 03 de Janeiro de 2020.

ANTÔNIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladoria Geral do Município
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ANEXO 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA UNIDADE
BÁSICA E SAÚDE FRANCISCA MARIA FREITAS DE JESUS, SITUADA NA
LOCALIDADE ALAGAMAR.
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LONGARINAS COM 05 LUGARES
TOMBAMENTO: 11673 E 11675
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO
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LONGARINAS 04 LUGARES
TOMBAMENTOS: 12103, 12101 E 12104
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO
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ARMARIO DE CONZINHA C/ 06 PORTAS
TOMBAMENTO: 13549
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - COPA/COZINHA DO POSTO
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BEBEDOURO DE COLUNA
TOMBAMENTO: 12231
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - COPA/COZINHA DO POSTO
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FOGÃO 04 BOCAS
TOMBAMENTO: 11769
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -COPA/COZINHA DO POSTO
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G E LAD E 1 RA/R E F RI GERADOR
TOMBAMENTO: 12056
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -COPA/COZINHA DO POSTO
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ESTANTES EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS
TOMBAMENTO: 13541, 13542 E 13540
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DA FARMACIA DO POSTO
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PRATELEIRAS EM MADEIRA P/ PAREDE
TOMBAMENTO: 13545, 13546 E 13544
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DA FARMACIA DO POSTO
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