
 

  

  

PORTARIA Nº 116/2019, DE 29/08/2019  

 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A 

TRANSFORMAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

PERMANENTES DO PATRIMÔNIO DA 

FUNDAÇÃO FACELI. 

  

 

A Presidente da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de 

Linhares – Fundação Faceli, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

nº 3.501/2015, e pelo Decreto nº 016, de 02 de janeiro de 2017, tendo em vista a 

possibilidade de aproveitamento de bens inservíveis da instituição, e considerando a 

necessidade de prestar informações idôneas e atualizadas acerca do acervo patrimonial 

desta fundação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, 

 

RESOLVE:  

  

Art. 1º. A transformação de bem móvel permanente é o procedimento de alteração das 

características ou funções originais de bens classificados como inservíveis, em decorrência 

de divisão, supressão de partes, aumento ou redução de medidas ou de capacidade.  

 

Art. 2º. A Fundação Faceli poderá efetuar a transformação de bens de seu patrimônio, 

como medida excepcional, sempre precedida de autorização do Diretor Presidente, desde 

que demonstrada a impossibilidade ou inviabilidade de sua recuperação, bem como a 

vantagem técnica e econômica da transformação.  

 

Art. 3º. A transformação de bens poderá ser solicitada pelo Setor de Patrimônio ou pela 

Direção Administrativa e Financeira da Fundação Faceli. 

 

§1º. Em todo caso, após a solicitação, os bens passarão por avaliação da Comissão de 

Patrimônio e Almoxarifado, que emitirá laudo técnico, informando:  

 

I – a impossibilidade de sua recuperação, indicando as partes, as peças, os periféricos ou 

componentes em condições de serem reaproveitados na recuperação de outros 

equipamentos;  

II – a possibilidade de sua transformação, indicando os serviços a serem efetuados, as 

peças, partes, os periféricos ou componentes a serem repostos ou removidas, e o seu 

custo; 

  



III – no caso de avaria ou desgaste excessivo, os indícios de mau uso ou utilização indevida 

do bem.  

 

§2º. Após a emissão do laudo técnico, o respectivo processo administrativo será remetido 

ao Diretor Presidente para decisão. 

 

Art. 4º. No caso de transformação a ser efetuada por empresa prestadora de serviços que 

não mantenha contrato específico com a Fundação Faceli para este fim, deverá ser 

realizada prévia pesquisa de mercado, e obtidos, no mínimo, 5 (cinco) orçamentos junto a 

empresas especializadas, contemplando a mão-de-obra e as peças, partes, periféricos ou 

componentes necessários à execução do serviço. 

  

Art. 5º. Efetuada a transformação do bem, o Setor de Patrimônio deverá promover as 

devidas alterações das suas especificações no sistema de gestão patrimonial da fundação 

e, em seguida, comunicará ao Setor de Contabilidade para a realização dos respectivos 

lançamentos contábeis. 

 

Art. 6º. As peças, partes, periféricos ou componentes removidos dos bens transformados, 

que estiverem em condições de ser reaproveitados, serão mantidos no setor de 

Almoxarifado da Fundação Faceli. 

 

Art. 7º. Nenhum bem poderá sofrer transformação sem a observância dos procedimentos 

estabelecidos nesta portaria normativa, sob pena de responsabilização pessoal do servidor 

que tenha dado causa à descaracterização do bem. 

 

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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