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PORTARIA Nº. 005/2014 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina – Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa SPA nº. 002/2014, de 

responsabilidade do Chefe de Almoxarifado e Patrimônio, que disciplina e normatizar 

os procedimentos de controle dos bens patrimoniais; Regulamentar o fluxo 

operacional de movimentação dos bens móveis; Regulamentar o fluxo operacional 

da Administração de Bens Imóveis; Atender legalmente os dispositivos contidos nos 

Artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

 

Art. 2º. Caberá a unidade responsável à divulgação da Instrução Normativa ora 

aprovada. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.  

 

Santa Leopoldina/ES, 26 de fevereiro de 2014. 

 

 

ÂNGELA MARIA SCHULTZ LEPPAUS 

Presidente da Câmara 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº 002/2014, DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 2014.  

  

Versão: 01  

Aprovação em: 26/02/2014 

Ato de aprovação: Portaria nº. 005/2014 

Unidade Responsável: Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 

 

Dispõe sobre a administração, 

reavaliação, redução ao valor 

recuperável do ativo, depreciação e 

Exaustão dos bens móveis 

patrimoniais da Câmara Municipal de 

Santa Leopoldina/ES. 

  

Art. 1º. As normas referentes à administração de bens móveis 

patrimoniais são estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 2º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I – Bem patrimonial – aquele que, em razão do uso corrente, não perde 

a identidade física ou tem durabilidade superior a dois anos, nos termos 

da regulamentação da Secretaria do Tesouro Nacional; 

II – Bem ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, não 

estiver sendo aproveitado; 

III – Bem recuperável – quando sua recuperação for possível e orçar 

até cinquenta por cento de seu valor de mercado; 

IV – Bem antieconômico – quando sua manutenção for onerosa, ou seu 

rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro 

ou obsoletismo; 

V – Bem irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim 

a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da 

inviabilidade econômica de sua recuperação; 

VI – Agente Responsável – é o servidor que, em razão do cargo ou da 

função que ocupa, ou por indicação de autoridade superior, responde pelo 

uso, guarda e conservação dos bens que a Administração do Câmara lhe 

confiar, mediante Termo de Responsabilidade; 
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VII – Termo de Responsabilidade – é o instrumento administrativo de 

atribuição de responsabilidade pelo uso, guarda e conservação dos bens. 

 

Art. 3°. A responsabilidade pelo uso guarda e conservação dos bens é 

atribuída ao Agente Responsável: 

 

I – Conforme a Unidade: 

 

a) Gabinete da Presidência – ao Chefe de Gabinete da Presidência, 

pelos bens localizados na sala do Presidente; 

b) Secretaria-Geral da Administração – ao Coordenador 

Administrativo, pelos bens localizados na sala da administração geral da 

Câmara; 

c) Plenário da Câmara – ao Coordenador Legislativo, pelos bens 

localizados no Plenário da Câmara; 

f) Sala das Diretorias – ao Diretor Jurídico e Diretor Financeiro, pelos 

bens localizados na sala das Diretorias; 

g) Sala de Arquivo – ao Chefe de Divisão de Arquivo e Registro, pelos 

bens localizados na sala de arquivos;  

g) Aos Assessores e Chefias – pelos bens que utilizam no dia a dia.  

 

§ 1º O titular da Secretaria Geral da Administração poderá indicar 

servidores como Agentes Responsáveis e Corresponsáveis pelos bens. 

 

§ 2º O substituto eventual responderá pela guarda e conservação dos 

bens no período de substituição ou interinidade, devendo assinar as Guias 

de Transferência de bens movimentados no período. 

 

Art. 4º. Compete ao Agente Responsável referido no art. 3°: 

 

I – comunicar formalmente ao Presidente quaisquer irregularidades que 

constatar, relacionadas aos bens sob sua responsabilidade, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento do fato; 

 

II – assinar o Termo de Responsabilidade e devolvê-lo, ao Presidente, 

com eventuais ressalvas constatadas, quando for o caso, no prazo 
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máximo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento do referido 

Termo; 

 

III – solicitar ao Presidente a retirada de bem sob sua guarda, 

justificando a devolução e informando se o bem está avariado ou se ainda 

está em condição de uso; 

 

IV – colaborar com a Comissão de Patrimônio, facilitando seu acesso às 

dependências da sua unidade, para levantamento dos bens; 

 

V – solicitar formalmente ao Presidente consertos de bens sob sua 

responsabilidade, sempre que constatar defeitos; 

 

VI – comunicar ao Presidente, toda movimentação de bens que implique 

substituição do Agente Responsável; 

 

VII – empenhar-se no sentido de recuperar o bem que tenha 

desaparecido; 

 

VIII – exigir, quando da retirada do bem da unidade, ainda que para 

reparo, a identificação da pessoa que o levará, assim como documento 

que o autorize; 

 

IX – examinar o estado de conservação do bem ao recebê-lo, conferir seu 

número de tombamento com o constante do Termo de Responsabilidade 

ou da Guia de Transferência e registrar as divergências constatadas, 

quando for o caso; 

 

X – comunicar ao Presidente o retorno do bem sob sua responsabilidade 

que, por qualquer motivo, tenha saído de sua unidade; 

 

XI – comunicar, imediatamente, ao Presidente a ocorrência de perda, 

descolagem ou deterioração da plaqueta de identificação. 

 

Art. 5º. Quando ocorrer desligamento ou alteração de lotação de Agente 

Responsável, a Divisão de Recursos Humanos deve comunicar o fato, 

tempestivamente, à Divisão de Arquivo e Registro, a fim de que se 
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proceda à conferência dos bens, à emissão de Certidão de Nada Consta e 

à lavratura do Termo de Responsabilidade do novo Agente Responsável. 

 

§ 1º Constatada divergência ou irregularidade quando da conferência dos 

bens, a Divisão de Arquivo e Registro comunicará o fato à autoridade 

superior para adoção das providências cabíveis, sem prejuízo da baixa de 

responsabilidade referente aos bens regulares. 

 

§ 2º O servidor que estiver desligado da Câmara, por qualquer motivo, 

responderá, na forma da lei, por eventual dano causado ao patrimônio, no 

exercício de suas atribuições. 

 

Art. 6º. A movimentação interna de bem já consignado em Termo de 

Responsabilidade é realizada mediante modelo próprio de Guia de 

Transferência, assinada pelos Agentes Responsáveis de origem e de 

destino do bem, bem como por servidor da Comissão de Patrimônio. 

 

§ 1º É vedada a movimentação de bem, mesmo em caráter provisório, 

sem o devido registro patrimonial e/ou sem plaqueta de identificação. 

 

Art. 7º. Havendo necessidade de retirada de bem da unidade sem 

alteração de Termo de Responsabilidade, o Agente Responsável deve 

formalizar a movimentação, identificando a pessoa que ficará responsável 

pelo bem no período e solicitar, se for o caso, o documento que a 

autorize. 

 

Art. 8°. A saída de bem permanente das dependências da Câmara deve 

ser acompanhada da Guia de Autorização para Saída de Material 

Permanente, emitida no sistema patrimonial.  

 

Art. 9º. O pedido de reparo, com a descrição do bem, o número de 

tombamento e a especificação resumida dos defeitos apresentados, será 

formalizado pelo Agente Responsável por cada setor. 

 

Art. 10. A reposição ou o ressarcimento de bem desaparecido ou 

avariado, após regular procedimento de apuração, sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, se comprovada à culpa ou o dolo, far-se-á: 
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I – por bem similar, a critério da Administração, no caso de inexistência 

de outro com idênticas características no mercado; 

 

II – em pecúnia, quando não for possível a substituição ou a recuperação 

do bem. 

 

§ 1º Tratando-se de bem cuja unidade seja “conjunto”, “jogo” ou 

“coleção”, as peças ou partes danificadas devem ser recuperadas ou 

substituídas por outras com as mesmas características. 

 

§ 2º É admitido, se de interesse do servidor, o ressarcimento mediante 

consignação em folha de pagamento, na forma da lei. 

 

Art. 11. A Comissão de Patrimônio promoverá inventário: 

 

I – inicial, quando da criação de nova unidade; 

II – de extinção ou transformação de unidade; 

III – parcial ou geral de bens, sempre que entender necessário. 

 

Art. 12. Anualmente, proceder-se-á inventário geral de todos os bens 

localizados na Câmara Municipal, pela Comissão de Patrimônio, designada 

pelo Presidente. 

 

Parágrafo único. A Comissão apresentará ao Presidente relatório 

circunstanciado da situação patrimonial da Câmara e caso haja 

divergência ou irregularidade, o Agente Responsável será solicitado a 

prestar os esclarecimentos devidos, no prazo que lhe for concedido, 

sujeitando-se a procedimento específico de apuração de responsabilidade. 

 

Art. 13. No período de realização do inventário geral é vedada a 

movimentação de bens, salvo em situações excepcionais previamente 

justificadas pelo interessado e autorizadas pelo Presidente. 

 

Art. 14. A desincorporação de bens do acervo patrimonial da Câmara 

ocorre nas seguintes situações: 
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I – extravio; 

II – sinistro; 

III – leilão; 

IV – doação; 

V – outras formas de desfazimento. 

 

§ 1º As desincorporações previstas nos incisos I e II dependem da 

conclusão de procedimento de apuração de responsabilidade. 

 

§ 2º As desincorporações previstas nos incisos III a IV dependem da 

conclusão dos trabalhos de comissão especialmente designada, que 

classificará os bens como: ocioso, recuperável, antieconômico ou 

irrecuperável. 

 

§ 3º As desincorporações por meio de doações poderão ser efetuadas, 

independentemente da classificação, para outro órgão ou entidade da 

Administração direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem com para 

empresas públicas, sociedades de economia mista e instituições 

filantrópicas reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, 

observando-se o fim e o uso de interesse social após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência socioeconômica. 

 

§ 4º As despesas com o carregamento e o transporte dos materiais e 

bens doados deverão correr por conta do beneficiado, e a retirada deverá 

ser efetuada em horário previamente agendado com a Seção de Material e 

Patrimônio. 

 

Art. 15. Cabe ao Presidente autorizar a desincorporação dos bens do 

acervo patrimonial. 

 

Art. 16. Orientar o responsável pelo órgão de Almoxarifado e Patrimônio, 

bem como aos que compõem a Comissão de Reavaliação de Bens do 

Poder Legislativo, para a correta observância dos procedimentos relativos 

à Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação e Exaustão dos 

bens moveis e imóveis, de modo a dar fiel cumprimento ao disposto no 

Plano de Ação da Câmara Municipal de Santa Leopoldina.  
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Art. 17. As reavaliações ou reduções ao valor recuperável ocorrerão a 

cada 1 (um) ano, de modo a manter o patrimônio da Câmara avaliado a 

valor justo, cuja referência é o valor de mercado, contados a partir de sua 

aquisição, incorporação, construção e/ou de sua última reavaliação.  

  

§ 1º A primeira reavaliação ou redução a valor recuperável deverá ser 

realizada, preferencialmente, até o final do exercício e 2013. 

  

§ 2º Os relatórios contendo reavaliação, redução ao valor recuperável, 

depreciação e exaustão dos bens moveis e imóveis do Poder Legislativo 

deverão ser encaminhados aos responsáveis pelos serviços de 

contabilidade do órgão ou entidade ao término da execução.   

  

Art. 18. Nos casos de bens reavaliados, a depreciação ou exaustão deve 

ser calculada e registrada sobre o valor reavaliado, considerada a vida útil 

econômica conforme avaliado pela Comissão. 

  

Art. 19. Os bens móveis ou imóveis que por ventura forem incorporados 

ao Patrimônio da Câmara Municipal, deverão ser avaliados e incorporados 

ao patrimônio, desde que a propriedade seja comprovada por documentos 

cartoriais, iniciando-se a depreciação ou exaustão a partir do seu registro, 

estimando-se a vida útil, de acordo com o tipo de construção, o estado de 

conservação e sua expectativa de uso, com base em parecer técnico ou 

laudo de vistoria ou valor de mercado e receberão o respectivo registro no 

sistema.   

 

Art. 20. A reavaliação e a redução ao valor recuperável devem estimar a 

vida útil econômica dos bens imóveis adquiridos e/ou reavaliados em 

exercícios anteriores por meio de valor de mercado, com base nas normas 

técnicas vigentes. 

 

Art. 21. Findo o exercício, permanecendo qualquer pendência na 

operacionalização da Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável do Ativo, 

Depreciação e Exaustão dos bens moveis e imóveis, a Câmara Municipal 

de Santa Leopoldina, irá notificar o titular ou dirigente máximo do órgão 
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ou entidade para que providencie a regularização no prazo de 90 

(noventa) dias;  

  

§ 1º Na impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido, o 

responsável apresentará a UCCI plano com cronograma para conclusão 

dos procedimentos.  

 

Art. 22. Os modelos de documentos mencionados fazem parte desta 

Instrução Normativa, bem como o ANEXO I e II da IN SPA 001/2013.  

 

Art. 23. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da Câmara. 

 

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  

 

 

Mike Muller Stange 

Auditor Chefe da Unidade Central de Controle Interno 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Na qualidade de responsável, comprometo-me pela guarda dos bens 

relacionados em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e 

inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, 

sujeitando-me a responder perante a Instituição em caso de extravio ou 

semelhante, a zelar pela sua conservação, bem como, informar ao SEPAT  

 

Setor Patrimonial a transferência para outro setor e baixa dos 

relacionados bens. 

 

Declaro que conferi os bens da relação em anexo e que os mesmos 

encontram-se em perfeitas condições de uso, salvo observações. 

 

                       

Data:__/__/____ Local: 

Assinatura:  

Nome Extenso:  

Responsável pelo 

Setor: 

 

 

Item Patri 

mônio 

Descrição Situação Valor 
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