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INSTRUÇAÕ NORMATIVA SPA N° 001/2013 
 
Versão: 01/2013  
 
Aprovação em: 05/11/2013 
 
Ato de aprovação: Decreto n° 970/2013 
 
Unidade Responsável: Departamento de Patrimônio 
 
Ação Inicial 
 

Definição dos critérios e procedimentos a serem adotados. 
 
Ação Final 
 

Comunicação ao Departamento de contabilidade para fins de baixa no 
sistema patrimonial (contábil). 
 
I - Finalidade 
 

  Estabelecer os critérios e procedimentos a serem observados para a 
baixa de bens integrantes do patrimônio municipal, quando de alienação, 
doação, permuta, extravio ou furto, assim como, quando o bem for considerado 
inservível ou obsoleto. 
 
II – Abrangência 
 

Departamento de Contabilidade; Procuradoria (ou assessoria) Jurídica e 
Unidades da Administração Indireta. 
 
III – Conceitos 
 
Patrimônio Contábil  
  

O Patrimônio, sendo o objeto da Contabilidade, define-se como o 
conjunto formado pelos bens, pelos direitos e pelas obrigações pertencentes a 
uma pessoa (física ou jurídica), e que seja passível de avaliação em moeda.  
 
Bens 

Como bens, podemos entender as coisas capazes de satisfazer 
necessidades humanas suscetíveis de avaliação econômica. Podemos 
distinguir os bens em duas espécies, materiais também chamados de bens 
corpóreos, ou de bens tangíveis; representam os objetos que a empresa tem 
para uso (prédios, móveis, carros, etc.), para venda/troca (mercadorias, 
dinheiro, etc.), ou para consumo (material de limpeza, de expediente, etc.) É os 
Bens Imateriais também tidos como bens incorpóreos ou intangíveis; são os 
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gastos que, por sua natureza, a legislação exige que sejam tidos como parte do 
patrimônio (ativo diferido, gastos com reformas, benfeitorias, etc.); como tais 
também são classificadas as marcas e as patentes, o fundo de comércio, etc. 
 
Alienação 
 Alienar é transferir a outrem, por ato voluntário, o domínio de alguma 
coisa.  Quando se fala em bem público, o objeto dessa transferência é um item, 
bem móvel ou imóvel, que integra o acervo patrimonial da administração direta, 
indireta ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios. Bens públicos também podem ser vendidos, doados, permutados, 
dados em pagamento etc. Passam do patrimônio de uma entidade pública para 
o de outra entidade pública ou privada, pessoa física ou jurídica. 
 
Doação 
 Doação pode significar ato, processo ou efeito de doar alguma coisa, 
bem como por metonímia, o bem ou conjunto de bens doados (doário). Tem 
origem etimológica no verbo donare que significa ação de dar e no substantivo 
donatio, onis o que corresponde à dádiva, presente ou brinde. A definição de 
doação nasce da própria lei: é o contrato pelo qual uma pessoa, doador, por 
liberalidade, transfere bens ou vantagens a outra, donatário (CC art. 538). 
 
  
IV – Base Legal 
 

Lei Orgânica do Município; Lei Federal 4.320/64; Demais legislação e 
normas aplicáveis. 
 
V - Responsabilidades 
 

Definição dos critérios e procedimentos para a constituição e forma de 
atuação de comissão temporária (ou permanente, neste caso sujeita à 
alteração de sua composição) para avaliação e estabelecimento das ações a 
serem desencadeadas diante da constatação de ausência física de itens do 
patrimônio imobilizado (perda por sinistro, furto, extravio etc.) ou qualquer outra 
irregularidade constatada por ocasião dos inventários periódicos ou em 
situações isoladas. 

Especificação das ações que poderão ser desencadeadas, pela 
comissão acima referida, diante das divergências e de qualquer outra 
irregularidade constatada por ocasião dos levantamentos físicos anuais e em 
situações isoladas, tanto para bens móveis como imóveis. 

Definição dos critérios, condições e inspeções a serem efetuadas para 
que um bem possa ser enquadrado na condição de obsoleto ou inservível, 
cabendo à comissão acima referida a propositura da sua destinação: alienação, 
com o estabelecimento do valor mínimo, doação, ou sucateamento. 

Definição de critérios, documentos, autorizações necessárias e 
procedimentos para a definição dos bens móveis que serão destinados à 
alienação por licitação, ou para a transferência por doação. 
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VI – Procedimentos 
 
 Condicionamento da baixa de bens móveis no sistema de controle 
patrimonial, à estrita observância dos critérios e procedimentos estabelecidos, 
para cada situação, nesta Instrução Normativa. 
 Comunicação ao Departamento de Contabilidade, por parte do 
Departamento de Patrimônio, de todas as baixas efetuadas no sistema de 
controle patrimonial, para fins de baixa no patrimônio imobilizado (sistema 
contábil). 
  
VII – Considerações Finais 
 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 
obtidos junto à UCI que, por parte das diversas unidades da estrutura 
organizacional. 
 O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará 
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal previstas em lei. 
 Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a 
Administração Pública, é necessário o permanente reporte à legislação Pública 
e suas alterações. O servidor, ao cumprir esta Instrução Normativa, não se 
exime de acompanhar as determinações legais pertinentes que estabeleçam 
outros requisitos. 
  

Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Ribeirãozinho-MT, 05 de 

Novembro de 2013 . 
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