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PORTARIA N° 7.089/2021

 

O Presidente da Camara Municipal de Guarapari, Estado do Espirito Santo, no

uso de suas competéncias e, para dar cumprimento as exigéncias contidas no

artigo 31 da Constituigaéo Federal, Art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

Resolugao TC n° 227/2011 e TC 257/2013 do Tribunal de Contas do Estado do

Espirito Santo, além da Lei Complementar n° 046, de 26 de agosto de 2013,

regulamentada pela Resolugao n° 009, de 29 de agosto de 2013 e Lei Municipal

n° 3.603, de 26 de agosto de 2013,

Art. 1°. Fica aprovada a Instrugao Normativa SCP n° 001/2021, referente ao

Sistema de Controle Patrimonial (SCP), de responsabilidade da Diviséo de

Compras,Patriménio e Almoxarifado, que dispde sobre padronizagao de normas

e procedimentos em caso de extravio e dano de bens no ambito do Poder

Legislativo do Municipio de Guarapari.

Art. 2°. Cabera a Unidade Setorial Responsavel (Divisao de Compras, Patriménio

e Almoxarifado) a ampla divulgagao dasInstrugdes Normativas ora aprovadas.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 4°. Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Guarapari/ES, 03 de maio de 2021.

  
WENDE NT’ANA LIMA

Presidente da Camara Municipal de Guarapari
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INSTRUCAO NORMATIVA SCP N° 001/2021

“EXTRAVIO E DANO DE BENS”

DISPOE SOBRE NORMAS E
PROCEDIMENTOS EM CASO DE
EXTRAVIO E DANO DE BENS E DAS
PROVIDENCIAS NO AMBITO DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE
GUARAPARI.

VERSAO:01
Aprovada em:03/05/2021

Atos de Aprovagao:Portaria n° 7.089/2021

Unidade Responsavel: Divisao de Compras, Patrimdnio e Almoxarifado

CAPITULO|
DA FINALIDADE

1. Esta InstrugGo Normativa tem por finalidade disciplinar as normas

procedimentais para padronizar a rotina interna nos casos de dano extravio,

por negligéncia ou por meio de furto ou roubo de bens no Gmbito da Camara

Municipal de Guarapari.

CAPITULOII
DA ABRANGENCIA

2. Abrange todas as Unidades Executoras do PoderLegislativo Municipal.

CAPITULO III
DOS CONCEITOS

3. Para osfins desta Instrug¢ao Normativa considera-se:

a) Bens: toda aquisig¢do onerosa ou gratuita de bens méveis ou imdéveis;

b) Bens Méveis: Os bens suscetiveis de movimento préprio, ou de remogao por

forg¢a alheia, sem alteragao da substancia ou da destinag¢ao econdémico-

social;
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c) Bens Iméveis: 0 solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou

artificialmente conformelegisla¢Gocivel;

d) Bens de consumo: bens destinados ao consumo imediato, como produtos

de limpeza e alimenticios;

e) Bens permanentes: aquele que, em razdo de seu uso corrente, nado perde a

sua identidadefisica, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos;

f) Extravio: € o desaparecimento de bens por furto, roubo ou por negligéncia

do responsdavel pela guarda;

g) Furto: crime que consiste no ato de subtrair coisa mével pertencente a outra

pessoa, com a vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para

outrem, de acordo com 0 artigo 155, Caput do Cédigo PenalBrasileiro;

h) Roubo:crime que consiste em subtrair coisa mével pertencente a outrem por

meio de violéncia ou de grave ameaga, comoesta previsto no artigo 157,

Caput do Cédigo PenalBrasileiro;

i) Dano: estrago, dano ou prejuizo em bens méveis ou imdéveis causados

dolosamente ou por negligéncia do servidor;

j) Negligéncia: falta de cuidado com o bem queresulte em extravio (perda,

roubo oufurto) ou dano;

k) SindicGncia: é um instrumento administrativo para apura¢ao de fatos que

aparentam irregularidade, quando a conduta irregular nao estiver bem

definida ou quando, ainda que definida nao apresentar suspeito de autoria.

Na Administragao Publica é o meio sumario de elucida¢gdo deirregularidade

no servico pUblico para a subsequente instauragdo de inquérito administrativo

quevisard 4 puni¢ao do culpado;

1) ComissGo de Sindicdncia: O processodisciplinar sera conduzido por comissao

composta de trés servidores estaveis designados pela autoridade competente,

queindicard, dentre eles, o seu representante, que deverd ser ocupante de

cargo efetivo superior ou de mesmonivel, preferencialmente, conhecedor de

sistema patrimonial. A ComissGo tera como secretdrio servidor designado pelo

presidente, podendoa indicagdo recair em um de seus membros. A Comissdo

exercerda suas atividades com independéncia e imparcialidade, assegurado o

sigilo necessdrio a elucidagao do fato ou exigido pelo interesse da

administracao, tudo em conformidade com o item 7 (sete) e 8 (oito) desta

presenteIN.
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m) Inquérito Administrativo: Série de atos por meio dos quais a autoridade
competente procura apurar a responsabilidade funcional de alguém ou a
procedéncia ou verdade de fatos que atentem contra as boas normas da
administrag¢ao.

n) PAD: Processo Administrativo Disciplinar. E um instrumento pelo qual a
AdministragGo Publica exerce seu poder-dever para apurar as infracoes
funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes publicos e Gqueles que
possuem uma relagdo juridica com administrag¢ao.

CAPITULO IV
DA BASE LEGAL

4. A presente Instrug¢ao Normativa tem como baselegal a seguinte legisla¢do:
Constituigao Federal; Lei Complementar n° 101/2000 e Lei Federal n° 4.320/64.

CAPITULO V
DAS RESPONSABILIDADES

5. Dos Servidores da Camara Municipal de Guarapari:

a)Zelar pelo patrimdnio publico;

b) Comunicar, imediatamente, ao detentor da responsabilidade de carga
patrimonial e ao responsdvel do setor de Patriménio e Almoxarifado a
ocorréncia de qualquer irregularidade envolvendo o patriménio da
AdministragGo, bem como quando houverindicios de extravio ou furto de bens

publicos.

6. Da Diretoria Geral:

a) Solicitar ao Presidente AutorizagaGo para baixa do bem; Instauragdo de
SindicGncia; Instaurag¢Go de_ Inquérito Administrativo e/ou Processo

Administrativo.

7. Do Presidente da Camara:

a) Instaurar Sindicdncia, Inquérito Administrativo ou Processo Administrativo
quandodetectada a perda,furto ou roubo, mediante a solicitag¢ao do Diretor

Geral.

b) Determinar o arquivamento de processo de Sindicancia;
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c) Determinar a baixa de bem registrado.

8. Do Setor de Patriménio e Almoxarifado:

a) Manter atualizada, orientar as Greas executoras e supervisionar a aplicagao
da Instrug¢aGo Normativa;

b) Disponibilizar informa¢gdes a ComissGo de Sindicdncia ou de PAD;

c) Efetuar baixa de bensregistrados;

d) Enviar relatérios de baixa de bens ao Setor de Contabilidade, para
efetivacdo deregistros.

9. Da ComissGo de Sindicancia:

a) Solicitar ao Setor de Patriménio os dados sobre os bens como:
especificagdes; numero de registro patrimonial e estado de conserva¢ao;

b) Apuraros fatos;

c) Elaborar Relatério Final de proposta de providéncias para serem
executadas.

10. Da Unidade Central de Controle Interno:

a) Prestar apoio técnico na fase de elabora¢ao da Instrug¢ao Normativa, bem

como em seu monitoramento e eventual aperfeigoamento, em especial no

que tange 4 identificagao e avalia¢ao dos pontos de controle e respectivos

procedimentos de controle;

b) Avaliar a eficacia dos procedimentos de controle inerentes a cadasistema

administrativo, propondo alterag6es na_ Instrug¢ao Normativa para

aprimoramento dos controles;

c) Emitir parecer sobre as conclus6es apuradas pela Comissdo deSindicancia,

de acordo com ositens 19 € 20 dessa Instrug¢ao Normativa.

11. Da Procuradoria:

a) Promover discussdes técnicas para elaborag¢ao da Instrug¢ao Normativa,

juntamente com a Unidade Central de Controle Interno, auxiliando para

manté-la atualizada, bem como revisar e supervisionar a aplicagao da

Instrug¢ao Normativa;
x
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b) Prestar assessoramento juridico no processamento dos procedimentos
administrativos disciplinares e sindicGncias;

c) Emitir parecer sobre as conclusdes apuradas pela Comissdo de Sindicdncia,
de acordo com ositens 19 e 20 dessa Instrug¢ao Normativa.

CAPITULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

12. Constatado indicios de dano/extravio/furto/roubo do bem patrimonial,
cumpre aos servidores do Setor de origem da ocorréncia, comunicarem

imediatamente ao responsdvel pela guarda dosbense a DivisGo de Patriménio
e Almoxarifado a rela¢do dosbensfaltantes/danificados;

13. Se no ato da constatagdo do extravio ou avaria do bem for verificada a

presenga deindicios de ocorréncia de furto ou roubo, os servidores deverdo
comparecer 4 Delegacia de Policia mais proxima e registrar Boletim de
Ocorréncia;

14. A Divisao de Patriménio e Almoxarifado devolverd ao Setor de origem da
ocorréncia as seguintes informagéessobre os bensfaltosos ou danificados:

| - Especifica¢do dos bens;

Il - NUmero de registro patrimonial (no caso de bens permanentes);

Ill - Estado de conservagdo dos bensvistoriados;

15. O responsdvel pela guarda do bem objeto da ocorréncia expedira
memorandointerno 4 Diretoria Geral relatando 0 ocorrido e encaminhando o
Boletim de Ocorréncia, se for o caso, bem comoa relag¢ao dosbensfaltosos ou
danificados e as informagées fornecidas pela Divisdo de Patriménio.

16. A Diretoria Geral solicitara ao Presidente da Camara a abertura de

Sindicancia.

17. Deferida a abertura de Sindicdncia, o Presidente da Camara deverd
nomear os membros da respectiva comissdo.

18. Conclusas as diligéncias, a ComissGo de Sindicancia deve elaborar
Relatério Conclusivo, no prazo maximo de 30 dias, emitir parecer sugestivo,
conforme a complexidade do caso concreto, e apresentar proposta
contemplando as seguintes providéncias, isoladas ou concomitantes:
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| - Recupera¢ao;

 

ll - Aproveitamento parcial do bem;

Ill - Indenizagdo pelo prejuizo causado ao municipio;

IV - Baixa do bem registrado;

V - ConstituigGo de comissGo ou inquérito administrativo;

VI - Instauragdo de Processo Administrativo Disciplinar — PAD;

19. Finalizado o Relatério Conclusivo, devidamente assinado por todos os

membros da comissGo, o procedimento deverd passar pelo crivo da

Procuradoria Geral e da Unidade Central de Controle Interno desta Camara

Municipal.

20. A Unidade Central de Controle Interno, de posse do Relatério Conclusivo,

deveanalisar e emitir parecer, apds a manifesta¢ado da Procuradoria Geral.

| - Sendo o parecer favordvel ao arquivamento, encaminham-se os autos 4

Presidéncia para ciéncia e providéncias.

Il - Caso o parecer nao seja favoravel ao arquivamento, deve-se encaminhar

os autos 4 Diretoria para providéncias.

21. A Presidéncia indicara a adogao das providéncias necessdrias, de acordo

com as conclusées da Comissdo de Sindicdncia, bem como com o Parecer

emitido pela Procuradoria Geral e pela Unidade Central de Controle Interno.

22. Determinada a baixa do bem e arquivamento, o Presidente deve antes

encaminhar os autos ao Setor de Patriménio e Almoxarifado para obedecero

seguinte procedimento, que sera realizada nesta ordem:

|- Registrar a baixa do bem patrimonial;

| - Emitir o Termo de Baixa do bem patrimonial;

lll - Encaminhar 0 processo ao responsdvel pela guarda do bem patrimonial,

que deverd assinar o Termo de Baixa do bem patrimonial;

IV - Remeter o processo ao Setor de Contabilidade para efetivag¢do da baixa

patrimonial contabil;
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IV - Concluida a baixa contdbil, o processo deverda ser remetido ao Setor de
Patrim6nio e Almoxarifado, ondeficara arquivado.

CAPITULO VII
DAS DISPOSICOESFINAIS

23. Os casos omissos nesta Instrug¢Go Normativa serdo resolvidos conjuntamente
pelo Setor de Controle Interno, Patriménio e Procuradoria Geral.

24. Esta Instrug¢ao Normativa deverd ser atualizada sempre que fatores
organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua
adequag¢aGo aos requisitos do Manual de Elabora¢gado das Normas(Instru¢ao

Normativa SCI n° 001/2013 - versGo atualizada), bem como de manter o
processo de melhoria continua.

25. Os termos contidos nesta Instru¢ao Normativa nado eximem a observancia
das demais normas competentes, que deverdoser respeitadas.

26. Esta Instrug¢ao Normativa entrara em vigor na data de sua publica¢gao.

Guarapari, 03 de maio de 2021.

VodeeghndOa
PATRICIA DE ARRUDAPEREIRA

Controladora Geral

PAULO VINICIUSGxRAPOSO DE AGUIAR
Auditor PUblico Interno


