
 
  
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP  Nº 001|2014,  29 DE  OUTUBRO  DE 2014. 

 

Versão: 01 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCP nº 001|2014. 

Unidade Responsável: Diretoria de Patrimônio. 

 

Dispõe sobre os procedimentos relacionados ao 

patrimônio como: incorporação, transferência, baixa e 

doação dos bens patrimoniais. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas; 

e 

 

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em 

obediência ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº. 

101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as 

normas específicas do TCE/MT; e 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Normativa do TCE/MT 

nº 001/2007, que versa da implantação do Sistema de Controle Interno no 

Estado de Mato Grosso. 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º- Estabelecer procedimentos visando disciplinar as 

atividades relativas ao patrimônio como: recebimento, tombamento, registro, 

controle, movimentação, baixa, inventário e doação de bens patrimoniais 

adquiridos pela Câmara Municipal de Juscimeira-MT. 

 

TÍTULO I 

ABRANGÊNCIA 



 
  
 

 

 

Artigo 2º - Abrange a Diretoria de Patrimônio e todas as Unidades 

Administrativas do Poder Legislativo Municipal. 

 

TÍTULO II 

CONCEITOS 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa entende-se: 

 

I- Bens Móveis: são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção 

por força alheia. 

II- Bens móveis inservível: são aqueles que não têm mais utilidade para a 

entidade, em decorrência de ter sido considerado. Podendo ser: 

a) ocioso: quando não estiver sendo utilizado estando em condições de uso. 

b) obsoleto: quando se tornar antiquado, caindo em desuso. 

c) antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, uso prolongado, 

desgaste, obsoletismo em função da inviabilidade de sua recuperação. 

III- Bens Permanentes: são todos os bens tangíveis – móveis e imóveis 

pertencentes ao Poder Legislativo. 

IV- Bens tangíveis: são aqueles cujo valor recai sobre o corpo físico ou 

materialidade do bem. 

V- Carga Patrimonial: é a efetivação da responsabilidade pela guarda ou uso 

do bem. 

VI- Material Permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde 

sua identidade física e tem durabilidade superior a dois anos. 

 

TÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

Artigo 4º- São de responsabilidade do Presidente do Poder 

Legislativo de Juscimeira-MT: 

I- Nomear Comissão Permanente de Material e Patrimônio no início de cada 

ano; 



 
  
 

 

II - Autorizar a baixa patrimonial dos bens móveis no Sistema informatizado de 

Controle Patrimonial; 

III - Autorizar a alienação de bens patrimoniais móveis inservíveis; 

IV - Autorizar o recebimento de bens patrimoniais móveis por doação; 

V - Determinar a autuação da comunicação de extravio de bens e encaminhar 

à Procuradoria Jurídica. 

 

Artigo 5º - É de competência da Comissão Permanente de 

Patrimônio: 

I- Realizar atividades de tombamento, registro, guarda, controle, 

movimentação, preservação e baixa de bens patrimoniais móveis. 

II- Realizar o inventário dos bens patrimoniais móveis, dando conhecimento 

aos respectivos detentores de carga patrimonial, das ocorrências verificadas. 

III- Identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens 

inventariados. 

IV- Elaborar o relatório de inventário, citando todas ocorrências verificadas e 

encaminhar para a Secretaria de Administração. 

 

Artigo 6º- É de responsabilidade da Diretoria de Patrimônio: 

I-  Acompanhar as atividades da Comissão Permanente de Patrimônio. 

II- Realizar inspeções nos relatórios elaborados pela comissão. 

III- Comunicar à Secretaria de Administração sobre danos, extravios ou furtos. 

IV- Manter cópia das notas fiscais e garantias de bens móveis. 

 

Artigo 7º- São de responsabilidade dos titulares das Unidades 

Administrativas: 

I-  Realizar conferência dos bens móveis alocados na Unidade. 

II- Manter controle do recebimento, guarda e emprego adequado dos bens 

patrimoniais. 

III- Comunicar o Diretor de Patrimônio sobre extravio, dano ou qualquer outro 

sinistro a bens. 



 
  
 

 

Artigo 8º - São deveres de todos os servidores da Câmara 

Municipal de Juscimeira-MT quanto aos bens móveis: 

I- Cuidar dos bens patrimoniais operando os equipamentos conforme as 

recomendações e especificações do fabricante; 

II-  Propor ao chefe da unidade administrativa providências que preserve a 

segurança e conservação dos bens móveis; 

III- Comunicar ao chefe a ocorrência de irregularidade que envolva o patrimônio 

da Câmara; 

IV- Auxiliar a comissão permanente de Patrimônio quando da realização de 

levantamentos e inventário. 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

INCORPORAÇÃO 

 

Artigo 9º - Incorporação é a inclusão de bem ao patrimônio da 

Câmara Municipal e sua adição ao ativo imobilizado. 

Artigo 10º-  A incorporação de bens se dá em razão de compra ou 

doação de bens. 

§ 1º - A compra se refere a incorporação em razão de bem adquirido 

pela Câmara de acordo as normas da lei 8.666|1993. 

§ 2º -  A doação é a incorporação de um bem cedido por terceiro a 

Câmara Municipal de Juscimeira-MT. 

§ 3º -  O recebimento de bem cedido em doação deverá ser 

autorizado pelo Presidente. 

Artigo 11º -  Para fins de incorporação a Comissão de Patrimônio 

deverá utilizar: 

I- Nota Fiscal; 

II- Nota de Empenho; 

III- Termo de Doação quando se tratar de bem adquirido mediante doação; 

CAPÍTULO II 



 
  
 

 

DO RECEBIMENTO 

 

Artigo 12º - O recebimento é o ato pelo qual o bem solicitado é 

recepcionado. 

Artigo 13º -  O chefe do setor dará aceite na Nota Fiscal após a 

Comissão Permanente de Patrimônio inspecionar o material. 

 

Artigo 14º -  Todo o bem patrimonial adquirido mediante compra ou 

doação deverá dar entrada no Setor de Patrimônio para fins de conferência, 

tombamento e registro. 

CAPÍTULO III 

DO TOMBAMENTO DOS BENS 

Artigo 15º - Tombamento consiste na formalização da inclusão de 

um bem no acervo da Câmara. Efetiva-se com a atribuição de um número de 

tombamento. 

Artigo 16º - Serão tombados os bens móveis permanentes, ou seja, 

aquele que em razão de seu uso corrente não perder suas identidade física e 

durabilidade superior a 02 (dois) anos. 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO NO SISTEMA 

 

Artigo 17º - A Comissão Permanente de Patrimônio de posse da 

cópia da Nota Fiscal ou Termo de Doação registrará no sistema informatizado 

de controle patrimonial as informações relativas ao bem, inserindo número de 

tombamento no sistema e anotando na Nota Fiscal. 

Artigo 18º - Após lançamento no sistema informatizado a 

Comissão Permanente de Patrimônio deverá fixar a plaqueta com o número 

patrimonial do bem. 

 

CAPÍTULO V 

DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 



 
  
 

 

Artigo 19º -  O termo de responsabilidade é o documento que 

expressa a responsabilidade do chefe de setor da unidade ou do servidor pelos 

bens a seu uso. 

Artigo 20º-  O termo de responsabilidade deverá conter: 

I-  Identificação da Unidade Administrativa; 

II- Nome do Titular; 

III- Descrição dos bens com os respectivos números de tombamento; 

IV- Assinatura do Titular ou Servidor; 

§ 1º - O termo de responsabilidade será expedido todas as vezes 

que houver a transferência de bens móveis e o remanejamento dos mesmos. 

 

CAPÍTULO VI 

DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 

Artigo 21º - A movimentação de bens móveis são as alterações 

quantitativas ocorridas nos bens móveis sob a responsabilidade de 

determinada unidade administrativa ou servidor. 

Artigo 22º -  A  movimentação de bens patrimoniais móveis dar-se-à 

por: 

I- Transferência; 

II- Remanejamento; 

III- Necessidade de reparo e manutenção fora da Câmara; 

 

Artigo 23º - Nenhum bem patrimonial poderá sofrer qualquer 

movimentação sem o conhecimento da Comissão Permanente de Patrimônio. 

Artigo 24º - Os servidores responsáveis por bens, quando de sua 

saída por exoneração, troca de cargo, troca de setor, ficam obrigados a prestar 

contas dos bens sob sua guarda à Comissão Permanente de Material e 

Patrimônio. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CONTROLE FÍSICO DOS BENS MÓVEIS 



 
  
 

 

Artigo 25º-  O controle físico é um conjunto de procedimentos 

realizado pela Comissão Permanente de Patrimônio  voltado à verificação da 

localização, estado de conservação e das garantias dos bens patrimoniais. 

Artigo 26º - Toda divergência entre o local real dos bens e a que 

constar no cadastro deve ser corrigida pela Comissão Permanente de 

Patrimônio. 

 

CAPÍTULO VIII 

ALIENAÇÃO  DE BENS MÓVEIS 

 

Artigo 27º - Alienação é o procedimento de transferência da posse e 

propriedade de um bem através da venda, doação ou permuta. 

Artigo 28º -  A alienação de bens deve ser precedida de interesse 

público e com avaliação prévia e autorização do presidente. 

 

Artigo 29º - A alienação de bens será conduzida pela Comissão 

Permanente de Patrimônio nomeada pela Presidente da Câmara e sujeita às 

exigências da Lei 8.666|93. 

CAPÍTULO IX 

DA BAIXA DOS BENS 

 

Artigo 30º - A baixa patrimonial de bem móvel é o procedimento de 

exclusão de um bem móvel do patrimônio da Câmara, podendo ocorrer das 

seguintes formas: 

I- Alienação; 

II- Extravio; 

III- Quando Irrecuperável; 

 

Parágrafo 1º - Em caso de extravio, o chefe da unidade deverá 

comunicar a presidência, providenciando, quando for caso de roubo ou furto. 

Parágrafo 2º -  Ao receber a comunicação do extravio de bens, a 

Secretaria de Administração deve solicitar  do Setor de Patrimônio a 



 
  
 

 

documentação do bem e relatório e encaminhar à Presidência para autorização 

da baixa. 

Parágrafo 3º - O processo de baixa em caso de extravio deve ser 

repassado a Procuradoria Jurídica para providências cabíveis. 

Parágrafo 4º- A baixa dos bens móveis considerados irrecuperáveis 

será feita pela Comissão Permanente de Patrimônio com autorização do 

Presidente da Câmara. 

Parágrafo 5º- De posse do documento que autoriza baixa 

patrimonial a Comissão Permanente de Patrimônio deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

 

I- Registrar a baixa no sistema informatizado de controle patrimonial; 

II- Extrair do processo a relação de bens baixados e arquivar; 

 

CAPÍTULO X 

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 

 

Artigo 31º- Inventário Patrimonial é o levantamento e identificação 

dos bens patrimoniais móveis visando a comprovação de existência física dos 

bens nos locais determinados, manter atualizado o controle de bens e 

registros, apurar a ocorrência de extravio, dano ou irregularidade. 

Artigo 32º - A Comissão Permanente de Patrimônio deverá elaborar 

relatório destacando a situação dos bens e irregularidades constatadas. 

 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 33º - Os casos omissos nesta instrução poderão ser 

esclarecidos pela Secretaria de Administração,  Unidade de Controle Interno e 

Presidência. 

Artigo 34° Esta Instrução Normativa (IN) entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 



 
  
 

 

Unidade de Controle Interno – UCI, Edifício Sede do Poder 

Legislativo, em Juscimeira, 29 de Outubro de 2014. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

 

 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

ELAINE SANTANA CARDOSO DA SILVA 

CONTROLADORA INTERNA 

 

 


