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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 07/2021 

“Estabelece NORMA DE PROCEDIMENTO para as ativida-
des a serem executadas pelas diversas Secretarias e De-
partamentos, dispondo quanto as ações a serem adotados 
em casos de perda, roubo, furto ou avaria de bens, visando 
a adoção dos procedimentos e rotinas constantes desta 
I.N. na prática de suas atividades. ” 

 A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, sem prejuízo das atribuições estabe-

lecidas na Lei de Reestrutura Organizacional do Município,  

CONSIDERANDO, que o Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, ar-

tigo 31; nas normas gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal n.º 4.320/64; Lei Comple-

mentar Federal n.º 101/00; Decisão Normativa n.º 02/2016 emitida pelo TCE-MG; Resolução n.º 

07/2010 emitida pelo TCE-MG; art. 64 da Lei Orgânica Municipal e demais legislação pertinente, 

CONSIDERANDO que em suas ações o Controle Interno utiliza-se de técnicas de trabalho, para consecução 

de suas finalidades, como a auditoria, 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno têm como enfoque principal a avali-

ação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nas diversas áreas da adminis-

tração, cujos resultados serão consignados em relatórios contendo recomendações para o aprimo-

ramento de tais controles, 

 RECOMENDA as diversas secretarias e departamentos do Município de Alto Rio Doce a adoção dos procedi-

mentos e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos a serem adotados nos 

casos de extravio e furto de bens, com vistas a eficiência, eficácia, economicidade, celeridade e transparência da 

aplicação de recursos públicos, na esfera do Poder Executivo do Município de Alto Rio Doce – MG. 

Art. 2º. A gestão dos bens patrimoniais alocados em cada Secretaria ou Departamento Municipal é de 

responsabilidade exclusiva do detentor de carga patrimonial. 

Parágrafo único. Todo servidor público poderá ser responsabilizado administrativo e juridica-

mente pelo desaparecimento ou dano ao material que lhe for confiado para guarda e/ou uso, 

bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, ainda que este 

não esteja sob sua guarda ou responsabilidade. 

Art. 3º. Os principais instrumentos legais e regulamentadores que servirão de base para esta instrução 

serão a Constituição Federal, a Lei Federal n.º 4.320/64, a Lei Complementar n.º 101/00, Lei Federal n.º 

10.406/2002, Resolução 12/2010 emitido pelo TCE-MG, Lei Municipal n.º 294/99 e demais normas legais e regula-

mentares sobre a questão objeto desta I.N., mesmo que as de âmbito interno. 
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CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

Art. 4º. Para fins desta Instrução Normativa, serão considerados: 

I. Bens Móveis: Os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação econômico-social. 

II. Bens Imóveis: É o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente conforme le-

gislação cível. 

III. Extravio: É o desaparecimento de bens por furto, roubo ou por negligência do responsável pela 

guarda. 

IV. 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. 

V. Roubo: Crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de violência 

ou de grave ameaça. 

VI. Avaria: Significa estrago ou danificação total ou parcial de bem ou de seus componentes, em 

virtude de mau uso ou sinistro, sendo: 

a. Mau uso: emprego ou operação inadequados de equipamentos e materiais, quando 

comprovado o desleixo ou a má-fé. 

b. Sinistro: evento de danificação de um bem, podendo ser ocasionado por fenômeno na-

tural, por ação involuntária ou por ação intencional. 

VII. Carga Patrimonial: é a efetivação da responsabilidade pela guarda e/ou uso do bem patrimonial. 

VIII. Detentor de Carga Patrimonial: ocupante de cargo de direção e chefia de unidade administra-

tiva, ou servidor designado em unidade, responsável pelo uso, guarda e conservação de bem 

patrimonial. 

IX. Inventário: é o procedimento administrativo que consiste no levantamento físico e financeiro 

de todos os bens móveis, nos locais determinados, cuja finalidade é a perfeita compatibilização 

entre o registrado e o existente, bem como sua utilização e o seu estado de conservação.  

X. Termo de Responsabilidade: é o documento que expressa a responsabilidade do dirigente da 

unidade ou do servidor pelos bens sob sua carga patrimonial. 

XI. Sindicância: é o instrumento administrativo de apuração de fatos que se mostram irregulares, 

quando a conduta irregular não estiver bem definida ou quando, ainda que definida, não apre-

sentar suspeito de autoria; meio sumário de elucidação de irregularidade no serviço público para 

a subsequente instauração de inquérito administrativo que visará à punição do culpado. 

XII. Processo Administrativo Disciplinar: é o instrumento pelo qual a administração pública exerce 

seu poder-dever para apuração as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes 

públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica com a administração. 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º. A Comissão de Patrimônio do Município de Alto Rio Doce – MG fica responsável por: 

I. Disponibilizar informações à Comissão de Sindicância, quando solicitado; 

II. Efetuar baixa de bens registrados; 

III. Enviar relatórios de baixa de bens a Contabilidade, para efetivação de registros; 
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IV. Manter-se atualizados quanto as instruções mais recentes a respeito do que trata o objeto desta 

normativa; 

V. Realizar inventário e carga patrimonial de cada secretaria ou departamento, indicando o deten-

tor da carga patrimonial, sendo evidenciado em Termo de Responsabilidade; 

VI. Manter registro dos inventários e termos de responsabilidade dos diversos bens patrimoniais; 

VII. Determinar a inspeção IN LOCO, para verificação da extensão do evento, nos casos de avaria, 

extravio, perda ou furto de bens; 

VIII. Definir se o fato ocorrido é passível de abertura de sindicância ou não, em caso positivo, enca-

minhar a Secretaria Geral para providências. 

Art. 6º. Os diversos departamentos e secretarias, sejam os detentores de carga patrimonial bem como os 

demais utilizadores dos bens patrimoniais, ficam responsáveis por: 

I. Alertar a Comissão de Patrimônio e a Controladoria Geral quanto a necessidade de alterações 

que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, buscando sua otimização, tendo em vista o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

II. Manter a instrução normativa a disposição de todos os servidores da unidade, prezando pelo 

seu fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padroni-

zação dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 

III. Utilizar adequadamente os equipamentos e materiais, bem como adotar e propor ao líder ime-

diato providencias que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em 

sua secretaria/departamento; 

IV. Manter bens de pequeno porte em local seguro; 

V. Comunicar imediatamente a Comissão Patrimonial e ao superior imediato quando houver indí-

cios de extravio ou furto de bens patrimoniais, sob pena de responsabilização solidária, através 

da Comunicação de Dano Patrimonial (Anexo I); 

VI. Proceder com a abertura de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, informando detalha-

damente como se procedeu o fato e enviando uma cópia do mesmo a Comissão de Patrimônio; 

VII. Prestar informações necessárias, quando solicitado, a Comissão de Sindicância e Processo Ad-

ministrativo Disciplinar. 

Parágrafo único. A responsabilidade solidaria ocorrerá nos casos de identificação de responsa-

bilidade pela comissão de apuração de irregularidades, conforme procedimento aplicado, 

quando não houver comunicação tempestiva do dano ocorrido por parte de servidores que, 

comprovadamente, ocultaram informações relevantes. 

Art. 7º. O Secretário Geral do Município, sob supervisão do Chefe do Executivo (quando couber), fica 

responsável por: 

I. Requisitar instauração de Processo Administrativo ou Sindicância quando detectada a avaria, 

perda, furto ou roubo; 

II. Acompanhar todo o processo de apuração do fato ocorrido; 

III. Requisitar revisão do processo à Advocacia do Município, quanto a condução deste; 

IV. Requisitar arquivamento de processo de Sindicância/Processo Administrativo Disciplinar, deli-

berando ação para resolução da mesma; 

V. Requerer baixa de bem registrado. 
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Art. 8º. A Comissão de Sindicância fica responsável por: 

I. Solicitar a Comissão de Patrimônio os dados referentes aos bens danificados, extraviados, per-

didos ou furtados, no mínimo: 

a. Especificações; 

b. Número de registro patrimonial; 

c. Estado de conservação do bem. 

II. Elaborar relatório inicial, contemplando no mínimo os seguintes dados: 

a. Fonte de informação da ocorrência do evento; 

b. Data do início dos trabalhos de sindicância; 

c. Unidade ou órgão detentor da carga patrimonial do bem; 

d. Local de onde foi extraviado, perdido ou furtado o bem; 

e. Número de registro patrimonial; 

f. Estado de conservação do bem; 

g. Causa constatada ou previsível dos danos, avarias ou extravios. 

III. Elaborar relatório de proposta de providências para serem executadas, contemplando as seguin-

tes providências, isoladas ou concomitantes: 

a. Recuperação; 

b. Aproveitamento parcial do bem; 

c. Alienação; 

d. Ressarcimento ao erário do valor correspondente ao prejuízo causado, apuradas as res-

ponsabilidades pelo prejuízo; 

e. Baixa do bem registrado; 

f. Acervo Patrimonial; 

g. Constituição de comissão ou inquérito administrativo. 

§1º. Sempre que couber, a Comissão de Sindicância e a Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar devem observar o que rege a Lei Municipal nº 294/99, arts. 106 a 172. 

§2º. O ressarcimento poderá ocorrer: 

a. Por meio de pagamento; 

b. Pela entrega de um bem de características iguais ou superiores ao avariado ou extravi-

ado; ou 

c. Pela prestação de serviço que substitua o bem avariado às condições anteriores. 

Art. 9º. A Advocacia do Município fica responsável por: 

I. Emitir parecer sobre condução da sindicância ou processo administrativo disciplinar, quanto a 

legalidade na condução da mesma. 

Art. 10. A Controladoria Geral do Município fica responsável por: 

I. Prestar apoio técnico para o entendimento desta instrução normativa, bem como promover 

atualizações sempre que forem identificados pontos de melhoria e otimização do processo; 
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II. Utilizando de mecanismos, como auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de con-

trole inerentes a esta I.N., buscando aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de 

novas normativas. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

Art. 11. Qualquer servidor deve comunicar imediatamente à autoridade superior, quando houver funda-

dos indícios de avaria, extravio, furto ou roubo de bens. 

Parágrafo único. Confirmado o extravio, furtou ou roubo, o responsável pela Secretaria/Depar-

tamento deverá providenciar boletim de ocorrência. 

Art. 12. Recebida a denúncia, a Comissão de Patrimônio realizará, IN LOCO, averiguação da ocorrência de 

avaria, extravio, furto ou roubo. 

Art. 13. Constatado a ocorrência de avaria, extravio, furto ou roubo, a Comissão de Patrimônio deve exe-

cutar os seguintes procedimentos: 

I. Confeccionar relatório contemplando, no mínimo, os seguintes dados: 

a. Depoimentos colhidos nas diligências; 

b. Nome do Servidor responsável pela posse do bem; 

c. Nome dos possíveis indiciados, se houver; 

d. Dados do bem; 

e. Boletim de ocorrência policial, quando couber. 

II. Encaminhar os autos a Secretaria Geral, para deflagrar a instauração de Sindicância ou Processo 

Administrativo Disciplinar. 

Art. 14. Estando em posse das informações anteriormente citadas, a Comissão de Sindicância deverá pau-

tar as suas atividades de apuração conforme a Lei Municipal, n.º 294/99, sendo necessário, no mínimo, as seguintes 

informações: 

I. Fonte que informou a constatação do dano; 

II. Data de início dos trabalhos; 

III. Local onde ocorreram os fatos; 

IV. Unidade Setorial; 

V. Especificação dos bens; 

VI. Número de registro patrimonial; 

VII. Estado de conservação dos bens; 

VIII. Causa constatada. 

Art. 15. Conclusas as etapas do processo, a Comissão de Sindicância, obedecendo os prazos estipulados 

em lei, recomendará ao Secretário Geral que adote uma das providências relatadas no art. 8º, inciso III. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E GERAIS 
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Art. 16. Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente Instrução Normativa, que 

não puderem ser sanadas pela Comissão de Patrimônio ou Secretaria Geral deverão ser comunicadas formalmente 

à Controladoria Geral do Município. 

Art. 17. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais normas 

competentes, que devem ser respeitadas. 

Art. 18. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização da Controla-

doria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de Procedimentos constará de um relató-

rio a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providências cabíveis. 

Art. 19. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os servidores 

dos diversos departamentos e secretarias, aos quais cabe zelar pelo seu fiel cumprimento. 

Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada previamente 

à Controladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo em vista o aprimora-

mento dos procedimentos de controle. 

Art. 20. A Controladoria Geral estará à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas quanto ao cum-

primento do disposto nesta Instrução. 

Art. 21. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais e/ou 

técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais. 

É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atualizada, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 22. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 Alto Rio Doce – Minas Gerais, 01 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Douglas Frankley dos S. Pereira 

Controlador Interno 
Controladoria Geral do Município 
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ANEXO I 
COMUNICAÇÃO DE DANO PATRIMONIAL 

 

DE:

PARA:

Nome: Matricula:

Cargo: Setor lotado:

Local da Ocorrência:

Placa de Patrimonio Estado do Bem

Nome: Matrícula:

Nome: Matrícula:

13/05/2021

MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça Ernestina Couto da Silva Moreira, SN – São José

Alto Rio Doce, MG

CEP: 36260-000

COMUNICAÇÃO DE DANO PATRIMONIAL

Comissão de Patrimônio do Município de Alto Rio Doce - MG

Descrição do(s) bem(ns)

COMUNICANTE

MATERIAL EXTRAVIADO OU AVARIADO

Comunicante

Chefia Imediata

Alto Rio Doce - MG, 

RESPONSÁVEL PELA CARGA PATRIMONIAL DO(S) BEM(NS)

DESCRIÇÃO DO FATO OCORRIDO


