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RESOLUÇÃO Nº 003/2015 

 
 
 

Aprova a Instrução Normativa SPA n° 001/2015 – Versão 01 
e dá outras providências. 

 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iconha, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, e para dar cumprimento às exigências contidas nos artigos 31, 70 e 74 da 
Constituição Federal, artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, artigo 59 da Lei 
Complementar n° 101/2000 e a Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº 
257/2013, além da Lei Municipal n° 754 de 1º de agosto de 2013 (Lei que dispõe sobre o Sistema 
de Controle Interno Municipal) e da Portaria nº 019/2013 (Homologa o novo Plano de Ação para 
implantação Sistema de Controle Interno), RESOLVE. 

 
Art. 1°. Fica aprovada a Instrução Normativa SPA nº 001/2015, de responsabilidade do 

Setor de Patrimônio e Almoxarifado, que dispõe acerca da realização do registro, controle e 
inventário de bens móveis e imóveis, em conformidade com o Decreto Municipal n° 2.695 de 17 
de junho de 2014. 

 
Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Iconha-ES, 24 de fevereiro de 2015. 
 

 
 
 

Marcos José Beiriz Soares 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 
PODER LEGISLATIVO 

 

Rua Muniz Freire, 305, Centro, Iconha – ES. Cep: 29280-000. Pabx: (28) 3537-1263. Fax: (28) 3537 – 
2084. E-mail: camaraiconha@yahoo.com.br 

Site: www.camaraiconha.es.leg.br 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº 001/2015 
 
Versão: 01 
 
Aprovação em: 23/02/2015 
 
Ato de aprovação: Resolução nº 003/2015 
 
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Iconha 
 
 
I - FINALIDADE 
 
Estabelecer os procedimentos sobre o registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis 
que forem incorporados a Câmara Municipal de Iconha-ES. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todos os Setores Administrativos da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Iconha-ES. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Sistema 
Conjunto de ações coordenadas, que concorrem para um determinado fim. 
 
2. Sistema Administrativo 
Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, distribuídas em 
diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do respectivo órgão 
central, com o objetivo de atingir algum resultado. 
 
3. Unidade Administrativa 
São as repartições efetuadas em cada Órgão ou Entidade, para fins de controle patrimonial, 
atribuídas a um Responsável.  
 
4. SPA 
Sistema de Controle Patrimonial. 
 
5. Bens Patrimoniais 
Para fins de controle e contabilização, os bens patrimoniais do Município são todos os bens 
tangíveis – móveis ou imóveis, pertencentes ao Município de Iconha, que estejam sob o seu 
domínio pleno e direto. 
 
6. Bens tangíveis 
São aqueles cujo valor recai sobre o corpo físico ou materialidade do bem, podendo ser: 
 
6.1. Móveis: 
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Quando suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia. 
 
6.2. Imóveis: 
Quando distintos pela sua natureza e pelo seu destino, nesta forma: 
a) o solo e tudo quanto a ele incorporar-se em caráter permanente e que dele não puder ser 
retirado sem destruição, modificação ou dano. 
b) tudo quanto, no imóvel, mantiver-se empregado em sua exploração comercial ou industrial, 
desde que se revista de características de incorporação que não possam ser desfeitas, sem 
destruição, modificação ou dano. 
 
7. Material Permanente  
São aqueles que satisfaçam as seguintes condições simultaneamente: 
a) ter valor de aquisição, por unidade, igual ou superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais); 
b) ter vida útil igual ou superior a 2 (dois) anos; 
c) ser passível de recuperação e revisão normais; 
d) não se constituir em material de reposição. 
 
8. Material de Consumo  
São aqueles que não satisfazem, no mínimo, às alíneas “a” e “b” do item anterior, bem como 
todos aqueles que encontram-se listados no Anexo II da Portaria nº 002/2015. 
 
9. Compra  
Toda aquisição remunerada de material com utilização de recursos orçamentários. 
 
10. Doação  
São os materiais permanentes recebidos em doação, entregues gratuitamente a Administração 
por entidades da Administração públicas ou privadas. 
 
11. Permuta 
É a troca de bens ou materiais permanentes entre a Administração e outros órgãos ou entidades 
da Administração Pública. 
 
12. Cessão  
São os bens aqueles entregues a Administração com transferência gratuita de posse e direito de 
uso, por órgãos ou entidades da Administração Pública. 
 
13. Recebimento  
Ato pelo qual o material encomendado é entregue a Administração no local previamente 
designado, não implicando, necessariamente, em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade 
pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao setor recebedor. 
 
14. Aceitação 
Ato pelo qual o servidor competente declara, na Nota Fiscal ou em outro documento hábil, haver 
recebido o bem que foi adquirido, tornando-se, neste caso, responsável pela quantidade e perfeita 
identificação do mesmo, de acordo com as especificações estabelecidas na autorização de 
fornecimento, ordem de serviço, contrato de aquisição ou outros instrumentos, consoante o art. 62 
da Lei 8.666/93 e suas alterações resultantes da Lei 8.883/94. 
 
15. Registro Patrimonial 
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É o procedimento administrativo que consiste em cadastrar no patrimônio da Administração as 
características, especificações, número de tombamento, valor de aquisição e demais informações 
sobre um bem adquirido. 
 
16. Tombamento 
É o procedimento administrativo que consiste em identificar cada material permanente com um 
número único de registro patrimonial, denominado Número de Tombamento – NT, Número de 
Patrimônio – NP. 
 
16.1. O Número de Patrimônio - NP é aposto mediante gravação, fixação de plaqueta, etiqueta 
ou qualquer outro método adequado às características físicas do bem. 
 
16.2. O Número de Patrimônio é único para todos os setores administrativos da Câmara 
Municipal de Iconha. 
 
17. Incorporação  
Ato de Registro Patrimonial do material adquirido em Cadastro de Bens Patrimoniais e a 
consequente variação positiva do patrimônio da Administração. 
 
18. Carga patrimonial 
Rol de bens patrimoniados confiados pela Administração a um servidor, denominado Detentor de 
Carga, para a execução das atividades de seu Setor Administrativo. 
 
19. Detentor de Carga Patrimonial 
Servidor especialmente designado, responsável por Carga patrimonial. 
 
20. Termo de Transferência – TT 
Documento utilizado para configurar a transferência de um bem, assim como a atribuição da carga 
patrimonial, com o prazo para a assinatura e aceite da Guia de Transferência de 05 (cinco) dias 
úteis. 
 
21. Termo de Responsabilidade – TR 
Documento utilizado para configurar a atribuição da carga patrimonial de um bem.  
 
22. Inventário 
Procedimento administrativo realizado por meio de levantamentos físicos, que consiste no 
arrolamento físico-financeiro de todos os bens existentes. 
 
23. Operacional   
Quando o bem pode ser utilizado normalmente, de acordo com a finalidade para o qual foi 
adquirido, considerando-se: 
a) em condições normais de uso - quando seu rendimento é pleno ou próximo do 
especificado/esperado para o bem; e 
b) recuperável - quando estiver danificado e sua reforma ou recuperação for possível e atinja, no 
máximo, 50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado. 
 
24. Inservíveis  
Quando o bem não tem mais utilização para a repartição, órgão ou entidade que detém a sua 
posse, em decorrência de ter sido considerado: 
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a) ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 
b) obsoleto – quando tornar-se antiquado, caindo em desuso, sendo a sua operação considerada 
onerosa; 
c) antieconômico – 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; e  
d) irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda 
de suas características. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade da Câmara 
Municipal de Iconha, por intermédio do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, no sentido da 
implementação do Sistema de Controle Interno, sobre o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74 da 
Constituição Federal, artigos 29, 70, 76 e 77, da Constituição Estadual, Lei Federal nº 4.320/64, 
Lei Municipal nº 754, de 1º de agosto de 2013 (Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle 
Interno Municipal). Visando atender ainda a Lei Orgânica Municipal, Portaria 002/2015 e demais 
legislações pertinentes à matéria. 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
1. Da Presidência da Câmara Municipal de Iconha 
 
1.1. Adotar medidas e estabelecer procedimentos complementares às normas constantes do 
Controle Patrimonial, que visem garantir o efetivo controle do Material Permanente existente. 
 
1.2. Designar, quando necessária, a formação de Comissões Patrimoniais. 
 
1.3. Designar na forma estabelecida da Portaria 002/2015, o Detentor de Carga Patrimonial.  
 
2. Do Setor de Patrimônio e Almoxarifado: 
 
2.1. Receber o Material permanente, acompanhado da documentação de aquisição 
correspondente, e proceder ao tombamento, à afixação da placa identificadora e a devida 
distribuição do bem para o local destinado.  
 
2.2. Incorporar material permanente adquirido pelas formas previstas na legislação. 
 
2.3. Emitir o Termo de Responsabilidade dos Bens através de sistema informatizado de controle 
patrimonial, quando o bem for encaminhado ao local de destino, atribuindo a carga patrimonial a 
quem lhe couber. 
 
2.4. Manter registros analíticos dos bens de caráter permanente dos Setores Administrativos que 
os tenham adquirido e/ou que estejam sob sua responsabilidade, bem como realizar o controle 
através de Inventário Anual e/ou quando solicitado pelos Setores Administrativos. 
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2.5. Promover a adequação do Cadastro de Bens Patrimoniais à legislação vigente, 
providenciando a inclusão ou a baixa dos bens que se enquadrarem ou não nas condições ora 
estipuladas. 
 
2.6. Realizar conferência periódica, parcial ou total, sempre que julgar conveniente e oportuno, 
independentemente do inventário anual e/ou requisição.  
 
2.7. Adotar medidas e estabelecer procedimentos complementares às normas constantes do 
Controle Patrimonial, que visem garantir o efetivo controle do Material Permanente existente. 
 
3. Da Administração da Câmara Municipal: 
 
3.1. Atender às solicitações do Setor de Patrimônio e Almoxarifado por ocasião das alterações na 
instrução normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
elaboração.  
  
3.2. Alertar o Setor responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista principalmente, 
o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional. 
 
3.3. Manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores, velando pelo seu fiel 
cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações.  
 
3.4. O controle dos bens patrimoniais será exercido também em cada setor administrativo, os 
quais terão os responsáveis e o detentor de carga patrimonial na forma definida no artigo 19 da 
Portaria 002/2015.  
 
3.5. Compete a todos os servidores dos setores administrativos a comunicação, o mais breve 
possível, à Chefia Imediata ou ao Detentor de Carga a ocorrência de qualquer irregularidade 
envolvendo o patrimônio da Administração, providenciando, em seguida, a comunicação escrita 
ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado. 
 
3.6. Comunicar a disponibilidade de um bem patrimonial operacional e/ou inservível, através de 
requerimento formal ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado, para providências adequadas. 
 
4. Do Setor de Recursos Humanos:  
 
4.1. Manter arquivo atualizado dos detentores de carga patrimonial para fins do artigo 19 da 
Portaria 002/2015. 
 
4.2. Efetuar a verificação da Declaração de “Nada Consta”, quando da solicitação de licença para 
trato de assunto particular, e outros afastamentos similares e nos casos de cessão, exoneração 
de cargo ou aposentadoria. 
 
4.3. Quando criado ou extinto algum Setor Administrativo comunicar ao Setor de Patrimônio e 
Almoxarifado. 
 
5. Do Setor Central de Controle Interno:  
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5.1. Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle. 
 
5.2. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para 
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
- REGISTRO E CONTROLE DE BENS MÓVEIS 
 
1. DA AQUISIÇÃO DOS BENS:  
 
1.1 Os materiais permanentes componentes do patrimônio são adquiridos mediante compra, 
doação, permuta, cessão ou produção interna. 
 
1.2. O processo de compra deverá obedecer às exigências dispostas na Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei n° 10.520/2002 e Lei Completar nº 123/2006 e demais alterações posteriores.  
 
2. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO BEM:  
 
2.1. Todo material permanente móvel adquirido deverá dar entrada (física e/ou documental – 
conforme prévia designação) no Setor de Patrimônio e Almoxarifado para fins de recebimento, 
aceitação, conferência, tombamento e registro, com o objetivo de controlar a lotação do mesmo.  
 
2.2. Ao dar entrada no Setor de Almoxarifado e Patrimônio, o bem deve estar acompanhado: 
 
2.2.1. No caso de compra, de Nota Fiscal, Fatura ou Nota Fiscal/Fatura correspondente; 
 
2.2.2. No caso de recebimento em doação ou cessão, pelo Certificado de Doação ou Cessão ou 
pelo Termo de Doação ou Cessão ou outro documento que oriente o registro do bem no Setor de 
Patrimônio e Almoxarifado; 
 
2.2.3. No caso de permuta, pelo Termo de Permuta ou outro documento que oriente o registro do 
bem no Setor de Patrimônio e Almoxarifado; 
 
2.2.4. No caso de bem produzido internamente, pela Guia de Produção Interna, com estimativa 
do custo de sua fabricação ou valor de avaliação. 
 
2.3. São condições essenciais para que a unidade efetue o recebimento do bem:  
 
2.3.1. Conferir a marca e demais características do bem entregue pelo fornecedor com as 
informações contidas no documento fiscal e no respectivo contrato e/ou autorização de 
fornecimento. 
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2.3.2. Deve-se verificar, ainda, a compatibilidade da quantidade com o documento fiscal, o estado 
físico dos bens e o prazo de validade (quando aplicável). 
 
2.3.3. Na conferência do bem, deverá observar ainda cuidadosamente os seguintes elementos 
que deverão constar necessariamente no documento de entrega: 
a) dados cadastrais do fornecedor; 
b) nome, endereço e CNPJ da Câmara Municipal; 
c) descrição do material; 
d) quantidade; 
e) preço unitário e total. 
 
2.4. Em caso de divergência entre o conteúdo descrito e/ou valor na nota fiscal e/ou Autorização 
de Fornecimento com o bem apresentado ou com os dados cadastrais, ou ainda, o bem 
apresentar avaria, a entrega não poderá ser efetivada, devendo o responsável entrar em contato 
com o fornecedor para assim efetuar as devidas providências para correção. 
Caso a divergência seja verificada somente após o recebimento, o responsável deverá entrará em 
contato com o fornecedor para efetuar as devidas providências para correção. 
 
2.5. Estando o bem móvel de acordo com as especificações exigidas, o recebedor deve atestar no 
verso do documento fiscal apresentado pelo fornecedor que o bem foi devidamente aceito.  
 
2.6. No caso de móveis ou equipamentos cujo recebimento implique em um maior conhecimento 
técnico do bem, poderá ser solicitado à autoridade competente a indicação de servidor habilitado 
para o respectivo exame técnico. 
 
2.6.1. Poderá ainda ser designada comissão técnica especifica para proceder a exames, a fim de 
determinar se o bem entregue atende às especificações contidas na nota de empenho ou contrato 
de aquisição. 
 
2.7. Ao ser recebido, o material permanente deverá conter assinatura do servidor responsável no 
documento fiscal ou em outro documento hábil, como prova de Aceitação, onde o aceitante 
declara que aferiu a quantidade e qualidade dos bens de acordo com a Autorização de 
Fornecimento e que o bem atende as especificações contratuais.  
 
2.7.1. Em caso de ausência da assinatura de aceitação do material permanente, o Setor de 
Patrimônio e Almoxarifado deverá comunicar ao Presidente da Câmara, para que este indique 
quem fará o aceite do Bem Patrimonial. 
No caso acima mencionado, o responsável pelo recebimento do material permanente que se opor 
à assinatura de aceitação deverá comunicar, por escrito, a negativa com sua devida justificativa, 
ao Presidente da Câmara. 
 
3. TOMBAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA CARGA PATRIMONIAL 
 
3.1. Estando o Setor de Patrimônio e Almoxarifado de posse da documentação correta do material 
permanente, este procederá a Incorporação do Bem Patrimonial através do Registro Patrimonial. 
 
3.2. Após a devida incorporação o Setor de Patrimônio e Almoxarifado deverá prover a afixação 
da identificação do patrimônio contendo a numeração sequencial. 
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3.3. O número de Patrimônio (NP) é único para todos os Setores Administrativos e, é aposto 
mediante gravação, fixação de plaqueta, etiqueta ou qualquer outro método adequado às 
características físicas do bem. 
 
3.4. De acordo com a destinação dada no processo administrativo de aquisição do material 
permanente adquirido, efetua-se a distribuição do bem por meio do Termo de Responsabilidade, 
que conferido e achado certo pelo detentor da carga, assinará 02 (duas) vias do relatório, uma 
para arquivo próprio e outra para controle do Setor de Patrimônio e Almoxarifado. 
 
3.5. Até o 15º dia de cada mês, o Setor de Patrimônio e Almoxarifado deverá solicitar ao Setor de 
Contabilidade o Relatório de Liquidações dos materiais adquiridos no mês anterior e proceder as 
conferências necessárias. 
 
4. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE OS SETORES ADMINISTRATIVOS 
 
4.1. A transferência de bens entre Setores Administrativos deverá ser requerida pelo Setor 
detentora do bem, e, posteriormente formalizada pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado através 
de formulário próprio para esse fim denominado “Termo de Transferência – TT”, sob a 
responsabilidade dos Detentores de Carga Patrimonial envolvidas. 
 
4.2. A transferência efetuada sem o conhecimento do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, poderá 
levar o responsável a responder disciplinarmente processo administrativo, nos termos do Art. 131, 
inciso VII e 147, inciso X, da Lei nº 013 de 06/12/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Iconha.  
 
4.3. A movimentação de bens é somente requerida pelo Detentor de Carga e realizada pelo Setor 
de Patrimônio e Almoxarifado, sendo vedado a um servidor denominado Responsável. 
 
– REGISTRO E CONTROLE DE BENS IMÓVEIS 
 
1. Aquisição e Registro 
 
1.1. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e 
autorização legislativa. 
 
1.2. O Setor de Patrimônio e Almoxarifado, com os dados fornecidos através de processos 
administrativos, ou por outro meio que oficialize a sua aquisição, providenciará o seu registro junto 
ao Cartório competente. 
 
1.3. O Setor de Patrimônio e Almoxarifado manterá registro para cada imóvel pertencente ao 
patrimônio da Câmara Municipal em que sejam evidenciados os seguintes dados: 
 
a) classificação do imóvel (de uso dominical); 
b) localização do imóvel e sua inscrição no cadastro imobiliário do Município; 
c) antigo proprietário; 
d) data de incorporação; 
e) forma pela qual foi adquirido o imóvel (compra, permuta, doação, desapropriação, ou via 
judicial); 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 
PODER LEGISLATIVO 

 

Rua Muniz Freire, 305, Centro, Iconha – ES. Cep: 29280-000. Pabx: (28) 3537-1263. Fax: (28) 3537 – 
2084. E-mail: camaraiconha@yahoo.com.br 

Site: www.camaraiconha.es.leg.br 

 
 

f) número e data da legislação autorizativa, do processo administrativo, da sentença judicial ou 
escritura; 
g) valor pelo qual foi adquirido; 
h) elementos identificadores no Registro Geral de Imóveis; 
i) dimensões da área, confrontações e respectivos ex-proprietários; 
j) se o imóvel for edificado, área de construção e características; 
k) se é objeto de cessão a terceiros e, em qualquer hipótese, a utilização; 
l) custo da edificação; 
m) valor do terreno, da edificação e das benfeitorias realizadas subseqüentemente à aquisição. 
 
- DO INVENTÁRIO 
 
1. Os tipos de inventário são: 
a) de verificação: realizado a qualquer tempo, com o objetivo de verificar qualquer bem ou 
conjunto de bens, por iniciativa do Setor de Patrimônio e Almoxarifado ou a pedido de qualquer 
Detentor de Carga ou Responsável; 
b) de transferência: realizado quando da mudança de um titular detentor de carga patrimonial; 
c) de criação: realizado quando da criação de um Setor Administrativo; 
d) de extinção: realizado quando da extinção ou transformação de Setor Administrativo com 
titular detentor de carga patrimonial. 
e) anual: realizado para comprovar a exatidão dos registros de controle patrimonial de todo o 
patrimônio da Administração, demonstrando o acervo de cada Detentor de Carga, de cada Setor 
Administrativo, o valor total do ano anterior e as variações patrimoniais ocorridas no exercício, 
elaborado de acordo com o Plano de Contas da Administração Pública. 
 
2. O Setor de Patrimônio e Almoxarifado, com a homologação da Comissão de Patrimônio, 
realizará todos os tipos de inventários, exceto o anual, por iniciativa ou quando solicitado. 
 
2.1. A solicitação de inventário deverá ser feita por requerimento escrito, e poderá ser feita 
periodicamente ou a qualquer tempo: 
a) pela Presidência da Câmara Municipal para qualquer setor administrativo; 
b) pelo Detentor de Carga para seu respectivo setor administrativo. 
 
2.2. O Setor de Patrimônio e Almoxarifado, de posse do requerimento, deve apresentar ao 
solicitante relatório de inventário em até 30 (trinta) dias do recebimento do pedido, prorrogáveis 
por igual período, desde que devidamente justificado. 
 
2.3. Toda documentação de quaisquer inventários deve ser arquivada no Setor de Patrimônio e 
Almoxarifado, podendo ser colocada à disposição do Setor de Controle Interno, das Comissões 
previstas nesta Resolução (Comissão de Patrimônio e Comissão de Inventário); do Controle 
Externo ou de autoridades. 
 
3. São condições essenciais para a realização dos inventários: 
a) levantamento físico dos bens quanto à especificação, quantidade e estado de conservação nas 
unidades administrativas; 
b) conferência dos dados coletados no inventário físico com os registros patrimoniais; 
c) não havendo divergência no levantamento, será elaborado relatório final, e Termo de 
Transferência, quando for o caso; 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 
PODER LEGISLATIVO 

 

Rua Muniz Freire, 305, Centro, Iconha – ES. Cep: 29280-000. Pabx: (28) 3537-1263. Fax: (28) 3537 – 
2084. E-mail: camaraiconha@yahoo.com.br 

Site: www.camaraiconha.es.leg.br 

 
 

d) sempre que preciso, será realizada a complementação, retificação, avaliação e regularização 
do registro quanto à sua especificação; 
d) havendo discordância, sem justificativa, entre os registros e a existência real dos bens, o Setor 
de Patrimônio e Almoxarifado apresentará as divergências por meio de Relatório, que será 
encaminhado à Presidência da Câmara para abertura de Sindicância, nos termos da Lei. 
 
3.1. Para fins de critério de avaliação será utilizado pesquisa de preço ou preço médio praticado, 
conforme artigo 8º da Portaria 002/2015. 
 
4. Por ocasião do inventário, quando detectado que alguns bens não estão sendo utilizados pelo 
setor, e possam vir a ter um melhor destino e aproveitamento, poderá ser realizada a transferência 
em Setores Administrativos, ou ainda, cessão, alienação, doação, permuta ou venda. 
 
5. Para a realização do Inventário Anual, a Presidência da Câmara nomeará Comissão específica, 
que será supervisionada pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, vedada a participação dos 
detentores de carga patrimonial. 
 
6. A Comissão de Inventário Anual deverá encaminhar o Relatório Final das atividades ao Setor 
de Patrimônio e Almoxarifado até o dia 15 (quinze) de dezembro de cada exercício. 
 
7. De posse do Relatório de Inventário Anual, o Setor de Patrimônio e Almoxarifado providenciará 
via Sistema Informatizado, a adequação dos registros dos bens móveis e imóveis com 
informações suficientes para atualização das peças contábeis. 
 
8. O Setor de Patrimônio e Almoxarifado enviará até 30 de janeiro do exercício subsequente o 
relatório de aquisição de bens móveis e imóveis bem como a declaração de que foi realizado o 
inventário anual dos bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações, 
baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as pessoas designadas para a elaboração do 
referido inventário. 
 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
1. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta instrução poderão ser obtidos junto ao Setor de 
Patrimônio e Almoxarifado e ao Setor de Controle Interno. 
 
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Iconha-ES, 24 de fevereiro de 2015. 
 
 
Marcos José Beiriz Soares 
Presidente da Câmara 
 
 
 
Patrícia Munaldi Pinto 
Controladora 
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