
MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

                        INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º  004, DE 17 DE  JULHO  DE 2000.

Estabelece procedimentos para cessão de bens
móveis e imóveis utilizados nas atividades de
epidemiologia e controle de doenças, a Estados,
Distrito Federal e Municípios.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, no uso das
atribuições que lhes confere os incisos II e XII do artigo 18 do Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 3.450,
de 09 de maio de 2000, a competência delegada pelo artigo 31 da Portaria n.º 1.399, de 15 de dezembro
de 1999, do Ministério da Saúde, e a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para cessão dos
recursos materiais utilizados nas atividades de epidemiologia e controle de doenças, resolve:

Art. 1º Os bens móveis e imóveis de propriedade da FUNASA, atualmente utilizados nas
atividades de epidemiologia e controle de doenças, poderão ser cedidos aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, mediante celebração de contrato de comodato, observado o estabelecido na Portaria GM n.º
1.399/99  e esta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Excetuam-se das cessões previstas neste artigo, os bens móveis e imóveis
necessários ao desempenho das atribuições que continuarão a cargo da FUNASA.

Art. 2º Compete à Comissão para Descentralização das Ações de Controle de Doenças
Transmitidas por Vetores, prevista no inciso I do artigo 23 da Portaria GM n.º 1.399/99, a elaboração do
planejamento das cessões dos bens móveis e imóveis.

Parágrafo único. Para subsidiar sua elaboração, a Coordenação Regional da FUNASA, na
jurisdição, deverá enviar à Comissão a relação dos bens móveis e imóveis próprios utilizados nas ações de
epidemiologia e controle de doenças, utilizando os respectivos formulários constantes dos Anexos I e II.

Art. 3º Nas situações em que as unidades descentralizadas da FUNASA estejam instaladas em
imóveis locados, a Coordenação Regional deverá elaborar relação com informações sobre a finalidade da
locação, o endereço completo e a área construída do imóvel, valor do aluguel e outras despesas
obrigatórias, tais como IPTU, taxa de limpeza pública, seguro contra incêndio, condomínio e outras se
houver, para que o Estado, Distrito Federal ou Município,  manifeste interesse ou não em continuar
utilizando o imóvel, para fins de sub-rogar o contrato ou, conforme o caso, rescindi-lo.
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Art. 4º A Comissão para Descentralização das Ações de Controle de Doenças Transmitidas
por Vetores deverá encaminhar à respectiva Coordenação Regional da FUNASA, a relação dos bens
móveis e imóveis, com suas especificações e a indicação da destinação para o Estado ou municípios,
para fins de elaboração do Contrato de Comodato.

§ 1º O Contrato de Comodato será elaborado conforme minuta constante do Anexo III e
deverá conter a especificação correta dos bens móveis e imóveis, numeração patrimonial, valor
histórico e o seu estado de conservação.

§ 2º O Estado ficará responsável, mediante contrato de comodato, pelos bens móveis e
imóveis da FUNASA existentes nos municípios que não estejam certificados para execução das
atividades de epidemiologia e controle de doenças.

§ 3º Os bens móveis e imóveis referidos no parágrafo anterior serão cedidos aos municípios
quando de sua certificação por meio de sub-rogação ao contrato de comodato celebrado entre a
FUNASA e o Estado.

§ 4º As minutas dos termos de sub-rogação dos contratos de comodato deverão ser
submetidas para análise e parecer dos setores jurídicos das Coordenações Regionais, nos termos do
parágrafo único do artigo 38 da Lei n.º 8.666/93.

§ 5º Quando na Coordenação Regional não houver servidor habilitado para análise jurídica, o
documento deverá ser enviado à Procuradoria Geral da FUNASA, em Brasília.

 
§ 6º Cópia dos termos das sub-rogações celebradas conforme parágrafo 3º deste artigo serão

enviados à Coordenação Regional da jurisdição.

§ 7º Para cada veículo cedido deverá ser preenchido o Termo de Vistoria, Anexo IV desta
Instrução Normativa, que fará parte integrante do Contrato de Comodato.

§ 8º Após vistoria obrigatória em cada imóvel a ser cedido, deverá ser preenchido o “Termo
Simplificado de Vistoria de Imóvel”, Anexo V desta Instrução Normativa, que fará parte integrante do
Contrato de Comodato.

Art. 5º Para cessão dos imóveis de propriedade da União, denominados “próprios nacionais”,
de uso desta FUNASA, deverá ser observado o Decreto-Lei n.º 9.760, de 05 de setembro de 1946.

§ 1º Mediante manifestação formal de interesse das Secretarias de Saúde dos Estados/Distrito
Federal ou dos Municípios, de utilização de imóvel “próprio nacional”, a Coordenação Regional da
FUNASA deverá informar o fato à Gerência Regional da Secretaria do Patrimônio da União, para que
sejam adotados os procedimentos necessários.

§ 2º Não havendo interesse do Estado, Município e da FUNASA em utilizar o imóvel, o
mesmo deverá ser restituído à Secretaria do Patrimônio da União.

Art. 6º Todos os contratos de prestação de serviços relativos aos bens móveis e imóveis
cedidos, deverão ser rescindidos ou, se no interesse do comodatário, sub-rogados.

§ 1º A FUNASA ficará responsável, até a data de assinatura do comodato, pelos pagamentos
dos contratos referidos neste artigo.
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§ 2º Cópia dos extratos das rescisões e sub-rogações efetuadas conforme disposto neste artigo,
deverão ser enviadas ao Departamento de Administração da FUNASA.

Art. 7º  A FUNASA ficará responsável por todos os ônus incidentes sobre os bens móveis e
imóveis cedidos, até a data da assinatura do contrato de comodato.

Art. 8º Cabe à FUNASA formalizar processo de transferência das assinaturas das linhas
telefônicas fixas instaladas nos imóveis cedidos em comodato nos termos desta Instrução Normativa.

Art. 9º Cabe à FUNASA requerer junto as companhias de abastecimento de água e de energia
elétrica a baixa  no cadastro de usuários dos serviços prestados.

Art. 10. A critério do comodatário, qualquer bem móvel cedido em comodato poderá ser
transferido entre municípios/estado, mediante parecer técnico aprovado pela Comissão Intergestores
Bipartite - CIB, devendo nestes casos ser  providenciado junto à Coordenação Regional o aditamento do
respectivo contrato celebrado.

Art. 11. Os casos omissos serão submetidos à Diretoria de Administração da FUNASA com
parecer circunstanciado.

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
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ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 004/2000.

RELATÓRIO DOS BENS IMÓVEIS

ESTADO:  

MUNICÍPIO: 

TIPO DE  ATIVIDADE: 
                                  
CONTA SIAFI: 14.212._______________

ITEM ENDEREÇO COMPLETO 
(logradouro, CEP, município)

ÁREA CONSTRUÍDA N.º PATRIMÔNIO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

VALOR   R$

TOTAL
CAMPO:   Estado de Conservação    B (bom)  R (recuperável)  A (antieconômico) I (Irrecuperável)                        
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ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 004/2000

RELATÓRIO DOS BENS MÓVEIS
(MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS)

ESTADO:  

MUNICÍPIO: 

TIPO DE  ATIVIDADE: 
                                  
CONTA SIAFI: 14.212._______________

ITEM DESCRIÇÃO N.º  DE SÉRIE
(EQUIPAMENTOS)

N.º PATRIMÔNIO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

VALOR  R$

TOTAL
CAMPO:   Estado de Conservação    B (bom)  R (recuperável)  A (antieconômico) I (Irrecuperável)                        
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ANEXO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 004/2000
 

CONTRATO DE COMODATO N.º _____/2000.

CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A SECRETARIA
DE SAÚDE DO ..................................., OBJETIVANDO
CESSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

Aos ............... dias do mês de ................................ do ano de dois mil, a FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE, entidade federal vinculada ao Ministério da Saúde, nos termos do Decreto n.º
3.450, de 09 de maio de 2000, representada neste ato pela sua Coordenação Regional no Estado de
..........................., por delegação de competência conforme Portaria n.º ........., de ....../......./2000, inscrita
no CNPJ sob o n.º .........................., situada no ................................, nesta .............,  e a Secretaria de
Saúde do .................................,  inscrito no CGC sob o n.º ................................, situada à
............................................................,  nesta ............, doravante, neste ato, denominados COMODANTE
e COMODATÁRIO, respectivamente, a primeira representada pelo Coordenador Regional Sr.
..................................., portador do C.P.F. n.º .................................., e da Carteira de Identidade n.º
................, expedida  pela SSP/...., em ..../..../...., nomeado através da Portaria n.º ........, datado de ..... de
......... de ........, publicado no Diário Oficial da União, datado de .... de ....... de ........, e, a  segunda por seu
Secretario Sr. ................................., portador do C.P.F. n.º .........................., e da Carteira de identidade n.º
......................, expedida pela SSP/....., resolvem celebrar o presente CONTRATO,  mediante as
disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
                      

O presente contrato, regido pelas disposições contidas nos artigos 1.248 e seguintes do
Código Civil e, com base no disposto na Portaria n.º 1.399, de 15 de dezembro de 1999, do Ministério da
Saúde, tem por objeto a cessão, ao COMODATÁRIO, dos bens móveis e imóveis descritos nas relações
de inventários constantes dos Anexos........a........., os quais passam a ser partes integrantes do presente
Contrato.  

Subcláusula Primeira – Os Termos de Vistoria dos veículos ora cedidos (Anexo IV, da Instrução
Normativa n.º 004 de 17 de julho de 2000, da FUNASA), identificando o estado de conservação dos
mesmos, passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 

Subcláusula Segunda – Os Termos de Inventário dos  bens ora cedidos, identificando o estado de
conservação dos mesmos, passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição.

Subcláusula Terceira – O Termo Simplificado de Vistoria de Imóvel (anexo III da Instrução Normativa
n.º 004/2000, da FUNASA), identificando as condições físicas prediais, passam a fazer parte integrante
deste instrumento, independente de transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA  -  DA DESTINAÇÃO E DO USO

O COMODATÁRIO se obriga a zelar pela perfeita conservação dos bens  ora cedidos, e a não
transferir a terceiros, exceto na situação indicada na Subcláusula Primeira abaixo, no  todo ou em parte,
seja a que título for, os direitos inerentes ao presente Contrato, salvo na hipótese de prévio e expresso
consentimento da COMODANTE.

Subcláusula Primeira – O COMODATÁRIO poderá ceder aos municípios os bens móveis e imóveis
relativos à situação prevista nos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da Instrução Normativa n.º 004/2000, da
FUNASA.

Subcláusula Segunda   -   É da responsabilidade exclusiva do COMODATÁRIO a aquisição dos insumos
indispensáveis ao funcionamento dos bens móveis e imóveis ora cedidos.

Subcláusula Terceira  -  A utilização dos  bens móveis e imóveis a que se refere a Cláusula Primeira,
limita-se ao desenvolvimento de atividades na área de saúde pública, pelo COMODATÁRIO, não
podendo  haver destinação para quaisquer  outros fins.

Subcláusula Quarta -  O direito do COMODATÁRIO limita-se ao uso dos bens móveis e imóveis ora
cedidos, não sendo admitido oferecê-los em garantia de quaisquer obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA  -  DA POSSE

Na hipótese do COMODATÁRIO sofrer qualquer turbação ou esbulho na posse dos bens
objeto deste Comodato,  deverá,  de imediato, comunicar o fato  à COMODANTE.

Subcláusula Única  -  Em qualquer demanda  judicial que verse sobre a posse ou propriedade relativas aos
bens ora  cedidos, sendo o COMODATÁRIO citada em nome próprio, deverá, no prazo legal, nomear a
COMODANTE  à autoria.

CLÁUSULA QUARTA  -  DAS BENFEITORIAS

Fica vedado ao COMODATÁRIO  a realização de  quaisquer  modificações ou alterações nos
bens cedidos, sem a prévia anuência da COMODANTE, por escrito.

Subcláusula Única  -  Quaisquer benfeitorias realizadas pelo COMODATÁRIO,  serão incorporadas aos
bens, sem que lhe assista o direito de indenização ou de retenção, salvo acordo, por escrito, em sentido
contrário.

CLÁUSULA QUINTA -  DA MANUTENÇÃO

O COMODATÁRIO se responsabiliza pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva
dos bens objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS

As despesas com impostos, taxas, emolumentos, multas e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir sobre os bens ora cedidos, correrão por conta do COMODATÁRIO, que fornecerá cópia
dos respectivos comprovantes de recolhimento à COMODANTE.
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CLÁUSULA SÉTIMA  -  DA VISTORIA

A COMODANTE poderá, a qualquer tempo, proceder  vistoria nos bens ora cedidos, a fim de
constatar o cumprimento, pelo COMODATÁRIO, das obrigações assumidas neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO RESSARCIMENTO
  

O COMODATÁRIO, no caso dos  bens serem avariados e sendo antieconômica a sua
recuperação, ou no caso de furto, ressarcirá à COMODANTE, no prazo de 30 (trinta) dias após a
ocorrência do fato, de acordo com o valor de mercado dos bens.

CLÁUSULA NONA -  DA VIGÊNCIA

O   presente Contrato terá vigência por 60 (sessenta) meses,  a partir da sua publicação no
Diário Oficial da União, podendo ser alterado, a qualquer tempo, mediante Termo Aditivo, desde que não
haja modificação do objeto, devendo a solicitação  ser feita até 30 (trinta)  dias antes do término de sua
vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DA RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido de pleno direito se houver descumprimento das condições
estipuladas neste Contrato de Comodato ou o cancelamento da certificação do Comodatário conforme
constante do artigo 19 da Portaria n.º 1.399, de 15 de dezembro de 1999, do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA PUBLICAÇÃO

A COMODANTE encaminhará, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua
assinatura, extrato deste Contrato, para publicação no Diário Oficial da União, a qual deverá ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do ...................., com renúncia
expressa a outros,  por mais privilegiados  que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste
contrato.

E, por estarem de acordo,  lavrou-se  o presente  Termo em 04 (quatro)  vias de igual teor e
forma, que foi lido e assinado pelas partes contratantes, na presença das testemunhas abaixo.

(Unidade Federativa), .......... de  ....................... de 2000.

Pela  FUNASA/CORE......                                      Pela SECRETARIA... 

---------------------------------------                          ------------------------------------------------
          Coordenador Regional                                         Secretário ............. de Saúde 
Testemunhas 
---------------------------------------                          ------------------------------------------------
Nome                                                                        Nome
RG                                                                             RG
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ANEXO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 004/2000

TERMO  DE  VISTORIA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG

     MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE

         MARCA / SUBMARCA          COMBUSTÍVEL

              GAS.            ALC.             DIE.

       CHASSI

         MOTOR      COR          PLACA      ANO / FAB

         TEMPO DE USO       QUILOMETRAGEM        VALOR DA AQUISIÇÃO

         VISTORIA  PATRIMÔNIO Nº

B R I F B R I F B R I F
1  MOTOR      Braços de Direção       Marcador de Óleo
2  ALIMENTAÇÃO 9   FREIOS       Marcador Temperatura
    Tanque Combustível       Estacionamento       Hodômetro
    Bomba de Gasolina       Marcha 14  ESTOFADO/FORRAÇÃO

    Carburador 10  RODAS       Bancos Dianteiros
    Injetores       Aros       Bancos Traseiros
    Bomba Injetora       Pneus       Teto e Laterais
    Injeção Eletrônica       Estepe       Tapetes
3  ARREFECIMENTO 11  IGNIÇÃO 15  VIDROS 
    Sistema a Água       Chave        Dianteiro
    Sistema a Ar       Velas        Traseiro
    Tubos e Mangueiras       Bobina        Laterais
4  EXAUSTÃO       Distribuidor        Espelhos Retrovisores
    Tubos e Silenciosos 12  EQUIP. ELÉTRICO 16   LATARIA
5  TRANSMISSÃO       Dínamo / Alternador        Portas
    Caixa de Mudanças       Bateria        Para-Lamas
    Árvore de Transmissão       Motor de Partida       Para-Choques
    Diferencial       Fiação       Capuz
6  EMBREAGEM       Regulador       Teto
7  SUSPENSÃO       Lanternas 17  FERRAMENTAS
    Eixo Dianteiro       Faróis 18  EXTINTOR
    Eixo Traseiro       Buzina 19  TRIÂNGULO
    Molas       Sinaleira de Direção 20  CINTO SEGURANÇA
    Amortecedores       Limpador para-brisa 21  PARA-SOL      
8  DIREÇÃO 13 INSTRUMENTOS 22  PINTURA
    Volante      Velocímetro 23  EQUIP. SEGURANÇA
    Caixa de Direção      Marcador Combustível
24  OUTRAS INFORMAÇÕES :

CONVENÇÃO:   ( B ) - BOM        ( R ) – REGULAR       ( I ) – IMPRESTÁVEL      ( F ) - FALTANDO  
         ESTADO GERAL:

                              OCIOSO                 RECUPERÁVEL                  ANTIECONÔMICO               IRRECUPERÁVEL
        
        TEM CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO :                  SIM                            NÃO

        
        RESPONSÁVEL PELA VISTORIA :
     ________________________________         ____/_____/_____              ______________________________________________
     LOCAL                                                               DATA                                                   ASSINATURA / CARIMBO
          DIRIGENTE

     _______________________________         ____/_____/_____              ______________________________________________
     LOCAL                                                               DATA                                                   ASSINATURA / CARIMBO

0

01

07

0402

05

1009 11

14

13

16

15

12
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ANEXO V DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º  004/2000.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

TERMO DE VISTORIA REFERENTE ÀS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ESTABELECIMENTOS
ASSISTENCIAIS DE COMBATE AS ENDEMIAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO

TIPO DO ESTABELECIMENTO:
DISTRITO SANITÁRIO (  )     SUBDISTRITO (  )     POSTO DE ATENDIMENTO  (  )

                                    ESCRITÓRIO LOCAL  (  )
ENDEREÇO:
ÁREA DO TERRENO (m2):
ÁREA CONSTRUÍDA (m2):
DATA DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL:
DATA DA VISTORIA:             ___/ ____/ 2000.              

CONDIÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO 5- BOA   3- REGULAR

1- RUIM   0- INEXISTENTE
OBSERVAÇÕES

1 ESTRUTURA
2 ALVENARIAS
3 REVESTIMENTOS DE PISO
4 REVESTIMENTOS DE PAREDES
5 REVESTIMENTOS DE TETOS
6 ESQUADRIAS / BRISES
7 BANCADAS
8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
9 LUMINÁRIAS
10 ARMÁRIOS / DIVISÓRIAS
11 VIDROS
12 COBERTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO
13 FORROS
14 PINTURA
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
17 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
18 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

(AR CONDICIONADO, INCÊNDIO, GÁS, 
LÓGICA, GASES MEDICINAIS, ETC.)

19 EQUIPAMENTOS DE OBRA:
(BOMBAS, MONTA CARGAS, AUTOCLAVES,
CALANDRAS, FILTROS, COIFAS, ETC.)

20 ELEMENTOS EXTERNOS:
(FACHADAS, MUROS, GRADES, ETC.)

PONTUAÇÃO FINAL:   (0 – 100) 0
Observações:

   
    nome:                                                                                    cargo:                                  assinatura:
    nome:                                                                                    cargo:                                  assinatura:


