
DECRETO MUNICIPAL N.º 129 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA N.º 002/2010 QUE DISPÕE SOBRE 
PROCEDIMENTOS PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS 
E IMÓVEIS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: 

 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa SPA N.º 002/2010, do Sistema 
de Controle Patrimonial, de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, que dispõe 
sobre os procedimentos para Alienação e Cessão de Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis no âmbito do 
Poder Executivo do Município de Nova Olímpia-MT, objetivando a implementação dos pontos de controle, 
fazendo parte integrante deste Decreto; 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 

 

Nova Olímpia-MT, 09 de Novembro de 2010. 

 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado nesta Secretaria, na data supra. 

 

MANOEL DA COSTA CAMPOS 

Secretário Municipal de Finanças 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA N.º 002/2010 
 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 
ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS 
PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS NO 
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT. 

 

 
VERSÃO: 01 
DATA DE APROVAÇÃO: 09/11/2010 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 129/2010 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, UNIDADE DE 
PATRIMONIO E TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º Regulamentar as atividades relativas a alienação e cessão de bens patrimoniais móveis e 

imóveis no âmbito do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia-MT. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange a Unidade de Patrimônio vinculada a Secretaria 

Municipal de Administração e todas as Unidades do Município de Nova Olímpia-MT. 
 

 
CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 
 
Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 
 
I. Alienação: processo pelo qual o município transfere o domínio de seus bens a terceiros, 

mediante venda (leilão), permuta ou doação, subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, obedecidas as exigências legais pertinentes; 

 



II. Avaliação: valor monetário atribuído a um bem patrimonial para fins de aquisição, 
contabilização e alienação, observadas as normas técnicas e legais específicas; 

III. Cessão de Uso: É a operação que consubstancia a transferência gratuita do uso de certo 
bem de um órgão ou entidade para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas 
no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado; 

IV. Leilão: processo licitatório, autorizado em lei, onde o município tem a possibilidade de 
desfazer-se dos bens patrimoniais móveis inservíveis e/ou obsoletos, através da venda dos mesmos ao 
terceiro que maior lance ofertar à sua aquisição; 

V. Termo de Cessão de Uso: instrumento de formalização da cessão de uso dos bens 
patrimoniais móveis do município. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do 
Município, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 
101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 
767/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Nova Olímpia-MT. 

 
Art. 5º Os instrumentos legais que fundamentam essa Instrução Normativa compreendem os 

dispositivos contidos na Lei Federal N.º 8.666/93; Lei Orgânica Municipal; Princípios da Administração 
Pública (art. 37, CF); Doutrina pertinente ao tema; Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LC nº 269/2007) e 
Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução nº 014/2007), além de outras normas que venham 
assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, como Legislação Municipal e disposições do Tribunal 
de Contas do Estado. 
  
 

CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 6º A alienação de bens patrimoniais, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, 

autarquias e fundações. Para os demais, inclusive entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia 
e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

 
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera 

do governo; 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X, art. 24 da Lei nº 

8.666/93; 
 



 
II. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes 

casos: 
 
a) doação - permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 
b) permuta - permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública. 
 
Art. 7º A Administração poderá conceder Direito Real de Uso de bens imóveis, dispensada 

licitação, quando destinado a outro órgão ou entidade da Administração Pública. 
 
Art. 8º A cessão de bens móveis obedecerá à conveniência administrativa e à sua classificação, 

que deverá ser ocioso ou recuperável. 
 
Art. 9º A cessão de bens imóveis e móveis, com a transferência gratuita de posse e troca de 

responsabilidade, serão, respectivamente, realizados entre órgãos da Prefeitura Municipal e entidades da 
Administração Pública. 

 
Art. 10. A cessão de bens patrimoniais será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual 

constarão a indicação da carga patrimonial da unidade cessionária, o valor de aquisição, avaliação ou 
custo de produção, devendo ser assinado pelo chefe do Patrimônio, após anuência da autoridade 
competente, contida no processo administrativo. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11. Toda alienação e cessão de bens patrimoniais móveis e imóveis deverão obedecer ao 

disposto no artigo 17 da Lei nº. 8.666/93 e demais dispositivos legais. 
 
Art. 12. As cedências ou empréstimos de bens patrimoniais móveis e imóveis, pertencentes ao 

município para terceiros somente ocorrerão quando autorizado pelo Prefeito, depois de cumprida as 
exigências legais e celebrado Termo de Cessão de Uso de Bens. 

 
Art. 13. A entidade beneficiada com o empréstimo terá tratamento de Unidade Administrativa 

recebedora, ficando a ficha de classificação por Órgão arquivada em seu nome. 
 
Art. 14. Através do oficio de Transferência a Unidade de Patrimônio deverá alterar no Sistema o 

termo de responsabilidade pela guarda do bem. 
 
Art. 15. Os processos  relativos a contratos de cessão de uso deverão ser formalizados com os 

documentos a seguir relacionados, os quais serão remetidos ao Tribunal  de Contas quando requisitados 
pelo Conselheiro Relator,  devendo estar  à disposição das equipes de auditoria durante a fiscalização in 
loco: 

 



I. Cópia do Termo de Cessão de Uso; 
II. Cópia da publicação do ato na Imprensa Oficial; 
III. Termo de recebimento do bem, firmado pelo cessionário; 
 
Art. 16. As informações deverão ser  encaminhadas  eletronicamente,  de acordo  com as  

regras  e prazos do sistema de auditoria pública informatizada de contas. 
 
Art. 17.  Os  casos  omissos  nesta  Instrução  Normativa  serão resolvidos conjuntamente pela 

Secretaria Municipal de Administração, Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno e a Unidade 
de Patrimônio. 

 
Art. 18. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Nova Olímpia-MT, 09 de Novembro de 2010. 

 
 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora Geral de Controle Interno 


