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A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2775/04, para o exercício das funções
de controle interno previstas nos artigos 61, 67 e 68 da Lei Orgânica Municipal, e no
art. 31 da Constituição Federal e,

CONSIDERANDO, a necessidade de normatizar e implantar controles de
fiscalização dentro da administração direta, autárquica e fundacional que compõem a
estrutura do Poder Executivo Municipal para a correta observância dos procedimentos
relativos à administração de Bens Móveis Permanentes e Bens Imóveis, no tocante à
identificação, controle, guarda e baixa de bens,

CONSIDERANDO, o Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão-Esfinge
do Tribunal de Contas de Santa Catarina,

RESOLVE:

Art. 1o - As normas referentes à administração de bens móveis e imóveis
patrimoniais são estabelecidas nesta Instrução Normativa.

Art. 2o - Dos Bens Móveis e Imóveis:

I - Bens Móveis Permanentes - São aqueles fabricados para duração mínima de 2
(dois) anos de vida útil e que, em razão da utilização, não perdem a identidade física e
são considerados como servíveis, excedentes ou inservíveis.

II - Bens Móveis Permanentes Excedentes - São bens em perfeitas condições de uso
e operação, porém sem utilidade para o Departamento que efetuar a baixa.

III - Bens Móveis Permanentes Inservíveis - São todos os bens desativados,
danificados ou obsoletos, podendo ser considerados como recuperáveis ou
irrecuperáveis.

IV - Considera-se, também, como bens inservíveis àqueles bens móveis em que o
modelo ou padrão não atenda mais as necessidades para o qual foi adquirido.
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