
 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle Interno 

Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal – fone/fax (066) 3523-1036 ramal 23. 1 

 
 
 
 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA SPA SPA SPA N° 00N° 00N° 00N° 001111/200/200/200/2009999, DE , DE , DE , DE 08 08 08 08 DE DE DE DE SETEMBRO SETEMBRO SETEMBRO SETEMBRO DE 200DE 200DE 200DE 2009999....    
    
Versão: 01 
Aprovação em: 23/09/2009  
Ato de aprovação: Decreto nº. 041/2009 
Unidade Responsável: Divisão de Material e Patrimônio 
    

 

Dispõe sobre Dispõe sobre Dispõe sobre Dispõe sobre as rotinas e as rotinas e as rotinas e as rotinas e procedimentos de procedimentos de procedimentos de procedimentos de 
controle docontrole docontrole docontrole dos bens patrimoniais móveiss bens patrimoniais móveiss bens patrimoniais móveiss bens patrimoniais móveis e  e  e  e 
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O Sistema de Controle Interno do Município de Nova Santa Helena, no uso de 
suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios Constitucionais da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, bem como o disposto 
na Lei Complementar n° 101; Lei Federal 4.320/64 e Lei Municipal nº 016/2004, 

 

R  E  S  O  L  V  E  

 

Art. 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas no Decreto 
Municipal n° 077/2007 e demais legislação e instruções normativas em vigor, o 
Sistema de Controle Interno disciplina os procedimentos controle de bens patrimoniais 
móveis do Município. 

 
Art. 2o Ao Setor de Patrimônio compete o planejamento, a 

execução e o controle das atividades referentes à administração dos bens patrimoniais 
móveis e imóveis de propriedade do Município, devendo exercer, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 

I - promover o cadastro dos bens municipais, realizando 
inventários periódicos verificando a existência e o real estado de conservação; 

II - providenciar o competente registro legal do tombamento de 
objetos móveis e imóveis considerados de interesse artístico, cultural ou de valor 
histórico para o Município; 
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III – promover, mediante avaliação prévia, a alienação dos bens 
obsoletos e inservíveis, na forma prevista na legislação pertinente; 

IV - providenciar a documentação legal das doações ativas e 
passivas; 

V - promover o recebimento, cadastro, etiquetamento e 
incorporação dos bens patrimoniais adquiridos; 

VI – Elaborar os termos de responsabilidade sobre os bens 
vinculados às Secretarias, Departamentos e Setores, atualizando-os sempre que 
houver exoneração, transferências ou substituição dos servidores responsáveis. 

 
VII – Realizar o acompanhamento e elaborar os competentes 

termos de transferências dos bens por ventura remanejados entre as Secretarias, 
Departamentos e Setores. 

 
§ 1º A movimentação da conta contábil “Bens Imóveis” se dará 

pelos atos administrativos de aquisição, recebimento por doação, desapropriação, 
usucapião, construção de obras, ampliação, reavaliação, perda por sinistro e alienação. 

 
§ 2º Os Bens Móveis serão objeto de registro analítico 

individualizado com a indicação de suas características e dos responsáveis pela sua 
guarda e administração (art. 94 da Lei 4.320/64). 

 
§ 3º O registro contábil dos bens móveis poderá ser de forma 

sintética (art. 95 da lei 4.320/64). 
 
Art. 3o Na aquisição de todo e qualquer bem permanente o 

Setor de Contabilidade deverá encaminhar ao Setor de Patrimônio cópia da nota fiscal 
e respectiva nota de empenho para o necessário cadastramento, controle e 
etiquetamento dos bens adquiridos.  

I - Para o controle dos bens patrimoniais o Departamento de 
Patrimônio registra as informações relativas a cada bem, descrevendo-lhe a natureza, 
número de registro patrimonial, valor de compra ou avaliação, localização física e 
outras informações pertinentes.  

II - A identificação é feita pela Plaqueta de Identificação, 
padronizada, com número seqüencial, afixada em local determinado, para o 
reconhecimento do bem e controle patrimonial. A plaqueta fixada não pode ser 
retirada, alterada ou reutilizada, permanecendo afixada pelo tempo de vida do material 
permanente. 

III - Os bens que não comportarem as plaquetas deverão ser 
identificados por registro ou marcados indelevelmente com instrumento que não o 
danifique. 

Art. 4º Para fins de registro e controle como patrimônio 
permanente, bens móveis, no âmbito da Administração Municipal, fica estabelecido, 
além do critério da estimativa de duração superior a dois anos, previsto no art. 15, §2º 
da Lei nº 4.320/64, que o valor da aquisição, construção ou avaliação seja igual ou 
superior a R$ 100,00 (Cem Reais). 
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Art. 5º A responsabilidade pela guarda, conservação e utilização 
dos bens patrimoniais será registrada e controlada pela Unidade Administrativa do 
Órgão que está de posse do bem móvel ou imóvel. Para essa responsabilização deve 
ser emitido o Termo de Responsabilidade. 

I – entende-se por Unidade Administrativa os serviços, setores, 
escolas, posto de saúde ou sanitário, oficina, etc., subordinados ao Órgão maior que é 
a Secretaria Municipal, ou que a ela se equipara, inclusive Gabinete do Prefeito e 
Câmara de Vereadores. 

II – A responsabilidade pela segurança, conservação, guarda e 
uso do bem patrimonial é pessoal do Chefe da Unidade Administrativa. 

III – Nos órgãos que não comportem a divisão por Unidade 
Administrativa a responsabilidade pela segurança, guarda e uso do bem patrimonial 
será do titular da pasta. 

 
Art. 6º Será de responsabilidade do Chefe da Unidade 

Administrativa: 
I – fiscalizar e averiguar se os servidores que estiverem 

utilizando estão fazendo o uso dos bens de forma adequada para a sua perfeita 
conservação; 

II – elaborar e manter formas de controle que permitam 
identificar os servidores que utilizam os bens, a fim de responsabilizá-los por eventual 
ato que possa a vir em prejuízo da segurança, guarda, manutenção e conservação e, 
por conseguinte, ensejar prejuízo ao erário; 

III – manter os bens em perfeitas condições de uso, 
entregando-os aos servidores, para utilização, em perfeitas condições de segurança e, 
no caso de veículos e máquinas, devidamente regularizados perante aos órgãos de 
trânsito; 

IV – não permitir a saída de bens da sua unidade administrativa 
para qualquer outra unidade ou para conserto fora da Prefeitura, sem que seja 
previamente comunicado e registrado no Departamento de Patrimônio; 

V – conhecer a presente Instrução Normativa e seguir todas as 
regras nela definidas, responsabilizando-se, pessoalmente, pelo descumprimento, 
tanto de sua parte quanto de parte de seus subordinados; 

 
Art. 7º Todas as transferências de bens móveis permanentes de 

um setor para outro deverão ser antecipadamente requisitadas ao Setor de Patrimônio 
que, se for o caso, autorizará a operação mediante a elaboração do competente termo 
de transferência e emissão de novo termo de responsabilidade. 

 
§ 1º A movimentação de bens móveis será formalizada pela 

Guia de Transferência de Bem Patrimonial. 
 
§ 2º Ocorrendo à movimentação de pessoal, com a substituição 

funcionário, deve ser providenciada a transferência de responsabilidade, mediante 
levantamento patrimonial e elaboração de novo Termo, a ser assinado pelo substituto. 

 
§ 3º Havendo demissão de funcionário o Departamento Pessoal 

deverá solicitar ao Departamento de Patrimônio Certidão Negativa de Responsabilidade 
sob Bens Patrimoniais, que será fornecido mediante vistoria, e que ateste que os bens 
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patrimoniais que estavam sob sua guarda encontram-se de acordo com os bens 
recebidos. 

 
Art. 8º As cessões, permutas, baixas, reavaliações ou quaisquer 

outras alterações havidas deverão ser comunicadas ao Setor de Patrimônio, e a este 
compete encaminhar as informações necessárias para o setor Contábil para o registro 
das alterações que afetam o resultado patrimonial. 

 
Art. 9º As ações que envolvem a aquisição de bens deverão 

obedecer ao fluxograma constituído pelo Anexo I da presente Instrução Normativa. 
 
Art. 10º O Setor de Patrimônio deverá realizar vistorias 

periódicas em todos os bens, a fim de certificar-se de sua existência e conservação, 
comunicando a esta Diretoria as anomalias encontradas. 

 
§ 1º O responsável pelo bem deverá comunicar imediatamente 

ao setor de patrimônio qualquer ocorrência tão logo constatado o extravio, roubo ou 
furto, alterações de características, extravio da placa de identificação saída para outro 
setor e outras ocorrências. 

 
Art 11º Todo equipamento ou material permanente de 

propriedade particular do funcionalismo público que ingressar eventualmente nas 
repartições de trabalho, deverá pelo seu proprietário ser comunicado formalmente ao 
Setor de Patrimônio. 

 
Art. 12º Anualmente deverá ser procedido o levantamento geral 

dos bem móveis e imóveis que terá por base o inventário físico analítico de cada 
unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética da contabilidade, em 
conformidade com a legislação específica, observando: 

I - A identificação completa dos bens que figuram no cadastro 
patrimonial; 

II - O tombamento dos bens encontrados sem registro; 
III - A avaliação dos bens que não tiverem valor de aquisição, 

baseada no registro de outro bem semelhante; 
IV - A existência de bens julgados desnecessários, inservíveis, 

supérfluos, obsoletos, ociosos ou imprestáveis, de forma a permitir à autoridade 
competente, providências a respeito; 

V - O confronto com os registros contábeis, para fim de 
conciliação. 

 
§1º O levantamento ficará ao encargo de comissão de 

servidores, especialmente designados para tal fim. 
 
§2º Realizado, o inventário, este será objeto de análise e 

submetido aos ajustamentos necessários para a apresentação do balanço, dentro do 
prazo estabelecido. 
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§3º Os ajustamentos ou conciliações serão feitos, verificando-se 
os assentamentos contábeis em confronto com o inventário. As divergências que 
porventura surgirem de diferença de preços, ou de avaliação, então serão ajustadas. 

 
Art. 13 Ocorrendo o desaparecimento de algum material 

permanente, o responsável pela sua guarda comunica o fato à Administração, devendo 
ser determinada a instauração de sindicância, de caráter reservado, a ser realizada por 
Comissão de Sindicância ou por funcionário nomeado, a fim de apurar a ocorrência.  

 
§ 1º A apuração implica em providências como: 
a) O interrogatório individual de pessoas que sejam 

consideradas importantes para elucidação do caso, além dos funcionários envolvidos; 
b) Aprofundamento das averiguações, em caso de dúvida ou 

ausência de prova; 
c) Comparação das informações colhidas, para verificação de 

sua coerência e compatibilidade; 
d) Elaboração de relatório circunstanciado, contendo conclusões 

claras, quando possíveis, que facilitem a tomada de decisão.  
 
§ 2º Concluída a sindicância e verificada a impossibilidade de se 

identificar o causador do extravio, cabe ao Secretario de Administração, decidir sobre o 
procedimento a ser adotado.  

 
§ 3º Sendo o custo de apuração superior ao valor econômico do 

bem (objetos de pequeno valor), poderá não haver sindicância, cabendo ao Secretário 
de Administração decidir sobre a forma de ressarcimento. 

 
§ 4º A gravidade da ocorrência poderá levar a processos cíveis, 

fora da instância administrativa da Administração Municipal, como registro de 
ocorrência policial e processo judicial. 

 
Art. 14 Os prejuízos causados ao patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Nova Santa Helena, resultantes de danos, extravio ou perda de bens, 
deverão ser indenizados pelo responsável, após processo regular de apuração de 
responsabilidade. 
 

§ 1º O responsável pela guarda e uso do bem deverá 
comunicar imediatamente à administração superior, a ocorrência de fatos que resultem 
em prejuízo a Prefeitura, implicando em imputação de responsabilidade os casos 
deliberados de falta dessa comunicação tempestiva.  

 
§ 2º A indenização a Prefeitura Municipal poderá ser feita por 

desconto em folha de pagamento do funcionário responsabilizado, por autorização 
expressa do mesmo, ou, na falta desta, cobrada pelas vias legais, se comprovado dolo 
ou má fé. 

 
§ 3º A indenização é feita pelo valor atual do bem, podendo ser 

parcelado em caso de o débito ser superior ao suporte financeiro do funcionário, salvo 
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no caso de rescisão de contrato de trabalho, quando será cobrado todo o débito 
remanescente. 
 

Art. 15 Os bens móveis incorporados ao patrimônio da 
Prefeitura Municipal serão baixados por Termo de Baixa de Bens Patrimoniais, quando 
ocorrer:  

a) Inutilização pelo uso normal ou por acidente; 
b) Obsolescência, recuperação antieconômica ou inexistência 

de peças de reposição; 
c) Extravio ou roubo; 
d) Alienação e 
e) Permuta. 
 
§ 1º A solicitação de Baixa de Bem Patrimonial será 

encaminhada ao setor competente, sendo que a Unidade Administrativa que solicitou a 
baixa deverá aguardar vistoria do Departamento de Patrimônio para posteriormente 
dar destino final ao bem. 

 
§ 2º O Termo de baixa somente será assinado pelo 

Departamento de Patrimônio após verificação do bem. 
 
Art. 16 A conservação dos bens públicos municipais é de 

responsabilidade de todos os servidores mediante uso adequado e cuidados de 
manutenção preventiva e corretiva. 

 
Art. 17 A inobservância das normas estabelecidas nesta 

Instrução pelos agentes públicos acarretará na sua responsabilização nos termos da 
Lei. 

 
Art. 18 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
 

Nova Santa Helena/MT, 23 de setembro de 2009. 

 

Gilson Parron 
Controlador Interno 


