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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 003/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção 

Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e Manutenção/ Secretaria de 

Controle Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos para o controle dos  

bens patrimoniais móveis permanentes pertencentes à Câmara 

Municipal de Cuiabá 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Alienação: é o procedimento de transferência da posse e propriedade de um bem por meio da 

venda, doação ou permuta; 

2. Avaliação: atribuição de valor monetário ao bem móvel permanente reconhecidamente 

pertencente à Câmara Municipal, que não dispõe de documentação específica e/ou não se 

encontra registrado no Sistema de Controle Patrimonial; 

3. Bens móveis: bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, que são 

agrupados como material permanente ou material de consumo; 

4. Bens móveis inservíveis: aqueles que não têm mais utilidade para a Câmara Municipal, em 

decorrência de terem sido considerados ociosos(quando, embora em perfeitas condições de 

uso, não estiverem sendo aproveitados), obsoletos(quando se tornarem antiquados, em 

desuso, sendo a sua operação considerada onerosa), antieconômicos(quando sua manutenção 

for onerosa ou seu rendimento precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro, 

obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação), 

irrecuperáveis(quando não puderem ser utilizados para o fim a que se destinam devido à 

perda de suas características físicas); 

5. Bens intangíveis: aqueles que não têm existência física; 

6. Bens tangíveis: aqueles cujo valor recai sobre o corpo físico ou materialidade do bem, 

podendo ser móveis e imóveis; 

7. Dano: avaria parcial ou total causada a bens patrimoniais utilizados na Administração, 

decorrente de sinistro ou uso indevido; 

8. Doação: incorporação de um bem cedido por terceiro à Câmara Municipal, em caráter 

definitivo, sem envolvimento de transação financeira; 

9. Inventário patrimonial: levantamento e identificação dos bens patrimoniais móveis 

permanentes, visando a comprovação de existência física nos locais determinados, de modo a 

confirmar a atribuição da carga patrimonial, manter atualizado o controle dos bens e seus 

registros, apurar a ocorrência de extravio, dano ou qualquer outra irregularidade, bem como a 

sua utilização e o seu estado de conservação; 
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10. Remanejamento: operação de movimentação de bens, com a consequente alteração da carga 

patrimonial; 

11. Termo de responsabilidade: documento que expressa a responsabilidade do chefe da 

unidade ou do servidor pelos bens sob sua carga patrimonial; 

12. Tombamento: consiste na formalização da inclusão física de um bem no acervo da Câmara 

Municipal, efetivando-se com a atribuição de um número de tombamento, com a marcação 

física e com o cadastramento dos dados no Sistema de Controle Patrimonial; 

13. Extravio: desaparecimento de bens por furto, roubo ou por negligência do responsável pela 

sua guarda; 

14. Furto: crime que consiste no ato de subtrair coisa móvel pertencente à outra pessoa, com a 

vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para outrem; 

15. Roubo: crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de 

violência ou de grave ameaça; 

16. Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde sua identidade física 

em dois anos e/ou tem sua utilização limitada a esse período; 

17. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração das Instruções Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

18.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam. 

 

 

II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar os procedimentos relacionados ao controle dos bens patrimoniais móveis 

permanentes pertencentes à Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria de Patrimônio e Manutenção, a Secretaria de 

Orçamento e Finanças e a Presidência.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal em se tratando de 

materiais de consumo na administração pública.  

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1. As compras de materiais de consumo, para reposição de estoques e/ou para atender 

necessidade específica de qualquer unidade, deverão ser efetuadas pela Coordenadoria de 

Compras, Licitações e Contratos. 
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VI. ATRIBUIÇÕES   

 

1. São atribuições do Secretário de Patrimônio e Manutenção: 

  informar à Presidência a ocorrência de extravio de material; 

 encaminhar cópia do Relatório de Inventário ao Presidente e à Secretaria de 

Orçamento e Finanças; 

2. São atribuições do Presidente da Comissão de Inventário, Avaliação e Doação: 

 realizar o inventário dos bens patrimoniais móveis permanentes, dando conhecimento 

das ocorrências verificadas aos respectivos detentores de carga patrimonial; 

 identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados; 

 elaborar o Relatório de Inventário, citando as ocorrências verificadas e encaminhar 

para a Secretaria de Patrimônio e Orçamento; 

3. São atribuições do Presidente da Câmara: 

 nomear Comissão de Inventário, Avaliação e Doação; 

 autorizar, com base no Relatório de Inventário Patrimonial, a baixa dos bens móveis 

permanentes inservíveis ou  extraviados no Sistema de Controle Patrimonial; 

 autorizar o recebimento de bens patrimoniais móveis permanentes por doação; 

 determinar a autuação de processo de bens extraviados; 

4. São atribuições do chefe de Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado: 

 realizar as atividades recebimento, tombamento, registro, guarda, controle, 

movimentação, preservação e baixa de bens patrimoniais móveis permanentes; 

5. São atribuições do Secretário de Orçamento e Finanças: 

 Proceder à baixa contábil dos bens móveis excluídos do Sistema de Controle 

Patrimonial; 

 realizar os ajustes nos saldos contábeis quando houver divergência entre estes e o 

apresentado no Inventário; 

 anexar cópia do Relatório de Inventário às Contas Anuais 

6. São atribuições dos chefes de cada setor: 

 -solicitar a realização de conferência (parcial ou total) dos bens móveis alocados na 

unidade, sempre que julgar conveniente e oportuno, independentemente do inventário 

anual previsto nesta norma; 

 manter controle do recebimento, da guarda e do emprego adequado dos bens 

patrimoniais sob sua guarda; 

 encaminhar a partir da constatação do fato, à Secretaria de Patrimônio e Manutenção, 

comunicação sobre extravio, dano, ou qualquer outro sinistro a bens, e, quando for o 

caso, já instruída com cópia do Boletim de Ocorrência fornecido pela autoridade 

policial. 

 

VII. DOS PROCEDIMENTOS 

 

1. A incorporação de bens móveis ao patrimônio da Câmara Municipal tem como fatos 

geradores a compra, a doação e a avaliação; 
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2. O recebimento de bens patrimoniais móveis permanentes em doação deverá ser autorizado 

pelo Presidente; 

3. O recebimento é o ato pelo qual o bem solicitado é recepcionado em local previamente 

designado, ocorrendo nessa oportunidade apenas a conferência quantitativa e a transferência 

da responsabilidade pela guarda e conservação do bem, não implicando em aceitação; 

4. A aceitação é o ato pelo qual o bem recebido é inspecionado por servidor habilitado, 

verificando sua compatibilidade com o documento legal para entrega (Nota Fiscal ou 

DANFE), que poderá estar acompanhado pelo contrato, e, estando em conformidade, dar-se- 

á o “aceite” no verso do referido; 

5. Todo bem patrimonial móvel adquirido pelo TCE-MT ou recebido mediante doação,deverá 

dar entrada na Unidade de Serviço de Material e Patrimônio para fins de conferência, 

tombamento e registro; 

6. Ao dar entrada no Serviço de Material e Patrimônio, o bem deve estar acompanhado de: Nota 

Fiscal ou DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica; Termo de Doação; 

Termo de Avaliação de Bens, elaborado pela Comissão de Inventário, Avaliação e Doação; 

7. Serão tombados os bens móveis bens considerados como permanentes (aqueles que, em 

razão de seu uso corrente, não perdem a sua identidade física, e/ou têm uma durabilidade 

superior a 2 (dois) anos); 

8. Pelo tombamento identifica-se cada bem permanente, gerando um único número por registro 

patrimonial, denominado Número de Tombamento; 

9. Em caso de perda, descolagem ou deterioração da plaqueta, o responsável pela Unidade 

Administrativa onde estão alocados os bens, deverá comunicar, impreterivelmente, o fato ao 

Serviço de Material e Patrimônio, com vista à sua reposição; 

10. Não serão tombados como bens móveis:  

  aqueles adquiridos como peças ou partes não incorporáveis a imóveis e que possam 

ser removidos ou recuperados, tais como: biombos, cortinas, divisórias removíveis, 

estrados, persianas, tapetes e afins; 

  aqueles adquiridos para manutenção, reparos e remodelação, para manter ou 

recolocar o bem em condições normais de uso, sem com isso aumentar sua 

capacidade de produção ou período de vida útil;  

 livros e demais materiais bibliográficos, devendo estes permanecerem sob controle 

físico do detentor da guarda; 

 pen-drives, canetas ópticas, token e similares; 

11.   Quando se tratar de livros e demais materiais bibliográficos, o Serviço de Material e 

Patrimônio deverá expedir o Termo de Responsabilidade discriminando a quantidade, o 

nome do(s) autor(es), o título e a editora; 

12. O valor do bem a ser registrado é o valor constante do respectivo documento de 

incorporação; 

13. Após os procedimentos de tombamento, o Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado deverá 

proceder à entrega do bem recém adquirido, de acordo com a destinação dada no processo 

administrativo de aquisição correspondente; 

14. A entrega de qualquer bem móvel será feita mediante assinatura do Termo de 

Responsabilidade pelo Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado; 

15. O Termo de Responsabilidade deverá conter:  
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 identificação da unidade administrativa; 

 nome do titular;  

 nome do servidor, quando utilizado diretamente;  

  descrição dos bens, com os respectivos números de patrimônio;  

  compromisso de proteger e conservar o material;  

 assinatura do titular da Unidade ou servidor. § 1° Uma via do Termo de 

Responsabilidade deverá ficar arquivada no Serviço de Material e Patrimônio, e a 

outra, na Unidade Administrativa ou com o servidor, quando o bem for utilizado 

diretamente. 

16.  O Termo de Responsabilidade será expedido todas as vezes que houver a transferência de 

carga patrimonial e o remanejamento de bens patrimoniais móveis permanentes; 

17. . A baixa patrimonial de bem móvel é o procedimento de exclusão de um bem móvel do 

patrimônio da Câmara, e pode ocorrer por alienação, extravio ou pelo fato de o bem ser 

inservível; 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES  

 

1. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de Controle Interno;  

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma; 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  


