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OBSERVAÇÕES:
•

Os bens que compõem o patrimônio da PML são aqueles registrados como de sua
propriedade e que permaneçam em uso.

•

Considerando-se o art. 94 da Lei nº. 4.320/64, bem como o artigo 18 da Lei Estadual
nº. 10.320/68, todas as Secretarias/Departamentos/Divisões/Setores deverão manter
uma listagem atualizada dos bens patrimoniais, na qual conste o termo de
responsabilidade pela guarda dos bens, devidamente assinado pelo responsável.

•

O responsável pela guarda e conservação dos bens, se for transferido ou deixar o
cargo, deverá passar para seu substituto o inventário sob conferência, comunicando
imediatamente ao Departamento de Patrimônio o novo responsável.

PASSOS:
Nº
Seqüência do Trâmite/Encaminhamentos: responsáveis/ datas (seguir este roteiro)

01.

A Secretaria Responsável(SR) pelo bem patrimonial enviará ao Departamento de
Patrimônio(DP) formulário próprio (grifo nosso), devidamente preenchido do(s)
bem(ns) a ser(em) baixado(s), esclarecendo as razões de se promover à baixa.
Neste formulário o solicitante deverá:
•
•
•
•

•

02.

Indicar o número patrimonial;
Se não tiver o número identificador, deverá ser verificado no inventário
existente em poder da SR;
Se possível, anexar “Laudo Técnico” do(s) bem(ns) patrimonial(ais) a ser(em)
baixado(s), demonstrando a inviabilidade de conserto do mesmo;
Coletar assinatura do responsável e entregar o formulário próprio,
juntamente com o material no barracão de inservíveis, situado na Avenida
Campinas, nº 45, Limeira/SP.
A SR deverá agendar veículo com Secretaria Municipal de Serviços
Públicos(SMSP) para a retirada dos bens, comunicando a DP dia e horário que
os mesmos serão liberados. Os bens recolhidos serão armazenados em local
próprio de responsabilidade do DP até que se providencie o devido destino.

O DP deverá autuar o formulário próprio junto à Divisão de Protocolo e Serviços
Gerais (DPSG), que deverá remeter o processo administrativo ao DP.
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03.

O DP encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Administração(SMA)
solicitando autorização para efetuar a baixa. SMA deverá autorizar a baixa e
devolver o processo ao DP.

04.

O DP de posse do processo administrativo devidamente instruído, deverá
providenciar a sua desincorporação, emitindo o relatório de baixa que deverá conter
as seguintes informações:
•
•
•
•
•

Indicar mês e ano;
Nº. do patrimônio do bem baixado;
Descrição do bem;
Nº. do documento que deu origem a baixa;
Valor atual do bem convertido em real;

05.

Em seguida, deverá lançar no Sistema Integrado de Finanças Pública Municipais
(SIFPM) os devidos lançamentos contábeis;

06.

Posteriormente aos lançamentos contábeis, o processo estará concluído e deverá
ser encaminhado ao Arquivo Geral(AG) para ser arquivado com as cautelas de praxe
e de estilo.

OBS: O Formulário Próprio para baixa de bens permanentes inservíveis está
disponível no site desta Prefeitura:
www.limeira.sp.gov.br/pml/secretarias/administracao/patrimonio/formularios

