
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 45.318.581/0001-42 

DECRETO Nº. 155 A DE 22 DE MAIO DE 2018 
 

Dispõe sobre a regulamentação da administração do 
Patrimônio Mobiliário Municipal e dá outras providências. 
 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de 

Restinga, Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais, etc e 
 
CONSIDERANDO que o Patrimônio mobiliário municipal 

merece especial atenção, haja vista a falta de controle havida em gestões 
anteriores; 

CONSIDERANDO que o art. 10, X da Lei nº. 8.429/92, 
interpretada a contrario sensu, impõe ao agente público a conservação do 
patrimônio público como medida de probidade administrativa. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Compete ao Departamento Municipal de Contabilidade 

a administração e o controle dos equipamentos e bens móveis que a qualquer 
título pertençam à Prefeitura, devidamente tombados/patrimoniados. 

§1º. Compete ao Departamento Municipal de Contabilidade 
planejar, executar atividades de incorporação, movimentação, baixa e 
alienação do patrimônio mobiliário municipal e manter registros atualizados dos 
lançamentos de todas as secretarias municipais. 

§2º. Caberá, obrigatoriamente, a cada Departamento da 
Administração Direta encaminhar ao Departamento de Contabilidade, nos 
meses de janeiro e julho de cada exercício, o inventário de todos os bens que 
estão sob sua responsabilidade. 

Art. 2º. Antes da aquisição de novos bens móveis, o setor 
solicitante deverá se certificar da inexistência de similar no Almoxarifado 
Central, devendo a requisição de material novo vir acompanhada da 
declaração de não existência de similar em condições de uso. 

Art. 3º. Todo e qualquer equipamento e/ou material 
permanente que se destinar a qualquer dependência desta Prefeitura deverá 
ser entregue ao Almoxarifado Central da Prefeitura, juntamente com a 
respectiva documentação para cadastramento e tombamento. 

Parágrafo Único. A documentação citada neste artigo consiste 
em Nota Fiscal de compra do bem, declaração assinada ou termo de doação 
pelo doador e pela Secretaria que recebeu o bem. 

 
DO INVENTÁRIO 
 
Art. 6º. O controle de equipamentos e bens móveis far-se-á 

através de inventário anual obrigatório ou a qualquer tempo em que o 
Departamento de Contabilidade julgar necessário. 

§1º. Caberá obrigatoriamente a cada órgão da Administração 
Direta encaminhar ao Departamento de Contabilidade, semestralmente, nos 
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meses de janeiro e julho de cada exercício, o inventário de todos os bens que 
estão sob sua responsabilidade. 

§2º. Caberá ao Departamento de Contabilidade, por meio de 
seus funcionários, providenciar o lançamento e atualização no inventário anual 
junto aos diversos órgãos da Administração Indireta, Federais, Estaduais, 
Entidades Filantrópicas e outros que porventura possuam em seu poder, a 
qualquer título, bens públicos desta Prefeitura. 

 
Art. 7º. Constituem modalidades de inventários físicos: 
I – Inicial: realizado quando da criação de uma unidade de 

trabalho para identificação e registro dos bens móveis permanentes sob sua 
responsabilidade; 

II – Anual: objetivando a confirmação dos bens registrados e o 
valor dos bens patrimoniais móveis das secretarias municipais; 

III – Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do 
Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais; 

IV – De transferência de responsabilidade: realizado quando da 
mudança do dirigente da unidade de trabalho; 

V – De extinção ou transformação: realizado quando da 
extinção ou transformação da unidade de trabalho. 

 
Art. 8º. Do inventário realizado por cada setor/unidade que 

resultará um rol de todos os equipamentos e/ou bens encontrados deverá 
constar: 

I – Local (código e indicação do setor/secretaria); 
II – O número da chapa de identificação do bem; 
III – A especificação completa de cada bem; 
IV – Identificação do responsável pela unidade. 
 
Art. 9º. O rol mencionado no art. 6º. deverá ser encaminhado 

ao Departamento de Contabilidade que fará a análise do mesmo, emitindo 
posteriormente um rol de todos os equipamentos e/ou bens móveis que 
porventura não tenham sido localizados, o qual dará origem ao processo de 
sindicância. 

 
Art. 10. Fica estabelecido que os funcionários do 

Departamento de Contabilidade, devidamente identificados, sempre que for 
necessário, terão livre acesso a todos os locais onde haja bens tombados. 

 
Art. 11. Quando da criação, mudança ou ampliação de um 

órgão ou subunidades que implique em um novo endereço, o Departamento de 
Contabilidade deverá ser comunicado imediatamente. 

 
DAS SUBTRAÇÕES, DANOS OU IRREGULARIDADES 
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Art. 12. A qualquer tempo, constatadas subtrações, desvios, 
irregularidades nos bens móveis ou equipamentos, o fato deverá ser apurado 
imediatamente pelo órgão responsável, através de sindicância. 

§1º. Quando se tratar de furto ou roubo, o responsável pelo 
bem furtado ou roubado providenciará o Boletim de Ocorrência, expedido por 
Delegacia de Polícia, do qual deverá constar maior número de informações 
quanto ao bem móvel e/ou equipamento, principalmente o número de 
patrimônio. 

§2º. A segunda via do Boletim de Ocorrência fará parte 
integrante do processo de sindicância. 

§3º. Deverá ser encaminhada ao Departamento de Patrimônio 
e Serviços Gerais, de imediato, cópia do Boletim de Ocorrência juntamente 
com ofício ou comunicação interna, informando detalhes do ocorrido. 

 
Art. 13. Após a apuração dos fatos, o processo de sindicância 

deverá ser encaminhado ao Departamento de Contabilidade para regularização 
do bem. 

 
DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS 
 
Art. 14. Fica terminantemente proibida a movimentação de 

bens móveis e/ou equipamentos entre órgãos da Administração Direta sem que 
o Departamento de Contabilidade regularize sua transferência, através de 
ofício ou comunicação interna, a ser providenciado pela unidade cedente 
obrigatoriamente: 

I – Indicação das Unidades cedentes e receptoras; 
II – Identificação dos responsáveis pelas unidades cedente e 

receptora. 
 
Art. 15. Fica terminantemente proibida a movimentação de 

bens móveis ou equipamentos de um órgão da Administração Direta para 
qualquer Entidade Filantrópica, Sociedade Amigos de Bairros ou quaisquer 
outros órgãos sem que seja regularizada sua “Permissão de Uso”, autorização 
ou mesmo doação, através de processo próprio tramitado pelo Departamento 
de Administração e Ass. Jurídicos e autorizado pelo Gabinete do Prefeito. 

 
DO USO DE BENS POR TERCEIROS 
 
Art. 16. O uso de bens municipais (bens móveis e 

equipamentos) por Entidades Filantrópicas, Sociedades Amigos de Bairros, 
Órgãos Federais ou Estaduais, Órgãos da Administração Indireta ou outros, 
deverá ser feito mediante autorização ou permissão, conforme o caso o 
interesse público exigir. 

 
Art. 17. A permissão de uso será feita em caráter precário ou 

por prazo determinado. 
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Art. 18. Em se tratando de Associações de Bairros, Entidades 
de Classes ou Filantrópicas, regularmente constituídas, a permissão de uso de 
bens móveis e/ou equipamentos, em caráter precário por prazo determinado ou 
não, somente será outorgada se as mesmas tiverem como finalidade a 
prestação de serviços comunitários, devidamente comprovado por documentos 
idôneos. 

 
Art. 19. Fica o permissionário obrigado, por ocasião da 

transferência do bem, a firmar termo de compromisso e concordância, através 
do Setor de Patrimônio quanto às restrições e obrigações previstas neste 
Decreto. 

 
Art. 20. Permissionado o bem, a Prefeitura Municipal de 

Restinga, através do Departamento de Contabilidade, procederá a vistorias 
periódicas ao mesmo, acompanhando sua real e correta utilização. 

 
Art. 21. A doação de bens móveis municipais será permitida 

exclusivamente para fins de interesse social/público, conforme Lei Orgânica 
Municipal. 

 
DOS BENS EM DESUSO OU INSERVÍVEIS 
 
Art. 22. A qualquer tempo e em qualquer estado de 

conservação, os bens móveis e equipamentos poderão ser colocados à 
disposição do Departamento de Contabilidade. 

 
Art. 23. Todo bem em desuso deverá, obrigatoriamente, ser 

encaminhado ao Almoxarifado Central da Prefeitura. 
Parágrafo único. Todos os bens móveis e equipamentos 

inservíveis (sucata) deverão ser encaminhados ao Almoxarifado Central para 
providências quanto à baixa patrimonial. 

 
DO RESPONSÁVEL PELOS BENS 
 
Art. 24. O responsável direto pelos bens móveis é o 

chefe/gerente de cada setor onde os bens estão localizados fisicamente. Caso 
o órgão não possua um responsável direto para determinada área, deverá 
indicar um funcionário para ser o responsável pelos bens móveis da mesma. 

Parágrafo único. A referida indicação deverá ser feita através 
de expediente próprio encaminhado ao Departamento de Contabilidade no qual 
deverá constar nome completo do funcionário, código funcional e função/cargo. 

 
Art. 25. É competência do responsável pelos bens: 
I – Comunicar de imediato ao Departamento de Contabilidade 

sobre a transferência do bem para outra unidade, através de expediente 
próprio contendo a assinatura dos responsáveis pelas unidades cedente e 
receptora; 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 45.318.581/0001-42 

II – Encaminhar o bem para o Almoxarifado Central quando o 
mesmo: 

a) Estiver em desuso na Unidade, podendo ser utilizado por 
outros órgãos; 

b) Não apresentar mais condições de uso. 
III – Pedir o rechapamento do bem quando sua plaqueta de 

identificação for danificada; 
IV – Comunicar prontamente, através de expediente próprio, a 

ocorrência de furto ou roubo, juntando cópia do boletim de ocorrência; 
V – Encaminhar o inventário de bens móveis, semestralmente, 

ao Departamento de Contabilidade; 
VI – Comunicar a criação, mudança ou ampliação de órgão ou 

subunidade que implique em um novo endereço; 
VII – Comunicar de imediato ao Departamento de 

Contabilidade, por escrito, qualquer alteração ou substituição do responsável 
pelo controle de bens da unidade. 

 
DAS PENALIDADES 
 
Art. 26. No caso de não cumprimento do disposto neste 

Decreto, será instaurada sindicância, aplicando-se as penalidades previstas na 
Lei Federal. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Restinga, 22 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 


