
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

                    ESTADO DO PARANÁ  
 

Travessa Oscar Muxfeldt nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  IINNTTEERRNNOO  

 

IINNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  NNOORRMMAATTIIVVAA  NNºº  000088,,  DDEE  2255  DDEE  JJUUNNHHOO  DDEE  22001144..    

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo 

Setor de Patrimônio com relação ao controle, 

incorporação e desincorporação de bens móveis e 

imóveis do Patrimônio Público Municipal, sob 

responsabilidade da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu. 

 

 

O Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 70 e 74 da Constituição 

Federal de 1988, no art. 8º da Resolução Legislativa nº 102, de 23 de dezembro de 2013, no 

inciso VII do art. 9º e no parágrafo único do art. 10 da Instrução Normativa nº 07/2014; e 

Considerando o relatório de auditoria realizada no Setor de Patrimônio e protocolado sob nº 

0628/2014, em 30 de maio de 2014; 

 

Considerando a necessidade de padronização dos procedimentos a serem adotados pelo Setor 

de Patrimônio desta Câmara Municipal, na prática das suas atividades, objetivando a melhoria 

de suas funções e a efetivação das ações de controle em atendimento à legislação pertinente; 

 

RESOLVE emitir a seguinte Instrução Normativa: 

 

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos a serem adotados pelo Setor de Patrimônio com 

relação ao controle e escrituração dos bens móveis e imóveis do Patrimônio Público 

Municipal, sob responsabilidade desta Câmara Municipal, a seguir descritos: 

 

I- Realizar o controle dos bens móveis e imóveis através de sistema informatizado; 

 

II- Registrar os bens de caráter permanente de maneira individual e analítica em 

conformidade com o art. 94 da Lei 4.320/64; 

 

III- Afixar plaquetas de identificação nos bens móveis; 

 

IV- Elaborar termo de guarda e responsabilidade dos bens permanentes em duas vias o 

qual deve ser assinado pelo servidor responsável pela guarda, sendo uma via fixada atrás da 

porta do local de utilização dos bens e a outra arquivada no Setor de Patrimônio; 
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V- Arquivar a documentação pertinente aos bens móveis e imóveis em local próprio; 

 

VI- Realizar o controle de movimentação/transferência de bens em sistema 

informatizado, bem como manter o termo de guarda e responsabilidade atualizado; 

 

VII- Realizar a incorporação e desincorporação de bens permanentes; 

 

VIII-  Orientar a autoridade superior da necessidade de realização do inventário anual dos 

bens permanentes, conforme art. 96 da Lei 4.320/64; 

 

IX- Manter arquivo dos atos de desincorporação de bens permanentes, bem como dos 

ofícios de encaminhamento ao Executivo Municipal; 

 

X- Auxiliar nos trabalhos da comissão de reavaliação de bens permanentes; 

 

XI- Manter em sistema informatizado a depreciação dos bens permanentes; 

 

XII- Acompanhar a divulgação de instrução normativa pelo Tribunal de Contas 

(TCE/PR), quanto à classificação da despesa de material permanente e seus desdobramentos, 

em respeito aos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei nº 4.320/64; 

 

XIII- Manter atualizados a relação de locais físicos cadastrados no sistema de controle 

patrimonial; 

 

XIV- Manter em sistema informatizado o registro da manutenção dos bens permanentes 

(móveis e imóveis) em que seja possível a emissão de relatórios; 

 

XV- Auxiliar a Diretoria Administrativa na adoção de ações de conscientização dos 

servidores desta Câmara Municipal quanto à responsabilidade pessoal na guarda e 

movimentação de bens; 

 

XVI- Manter a Diretoria Administrativa e o Controle Interno informados de toda 

irregularidade, desvio ou falta de bens verificados no setor; 

 

XVII- Encaminhar ao Departamento de Controle Interno até o décimo dia útil de cada mês 

relatório, em formato digital, contendo o valor de depreciação dos bens permanentes, bem 

como o valor total do ativo imobilizado constante no sistema de controle patrimonial 

(analítico e sintético); 
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XVIII- Encaminhar ao Departamento de Controle Interno até o décimo dia útil do mês 

subsequente relatório mensal, em formato digital, de incorporação e desincorporação de bens 

permanentes; 

 

XIX- Informar ao Setor de Recursos Humanos, quando solicitado, se há bens sob 

responsabilidade de servidor antes da exoneração ou demissão. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Foz do Iguaçu, em 26 de junho de 2014. 

 

 

 

Jose Carlos Neves da Silva,  
Presidente 

 

 

 

Giovana Gomes Gavião Gonzaga, 

Diretora do Departamento de Controle Interno 

 


