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I – FINALIDADE 

 

Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados para a 

Alienação e Cessão de bens no município de Afonso Cláudio. 

 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 

Os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se de órgãos gestores de 

orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos ora 

estabelecidos. 

 

 

III – CONCEITOS 

 

Sistema de Controle Patrimonial – SCP 

 

Conjunto de atividades desenvolvidas pela Comissão de Patrimônio para o controle do 

Patrimônio Municipal, abrangendo desde o tombamento, baixa, movimentação até a 

elaboração do inventário físico de bens móveis e imóveis. Têm como órgão central a 

Comissão de Patrimônio e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura 

organizacional quando no exercício de qualquer atividade abrangida pelo SCP. 

 

Órgão Central do Sistema 

 

Unidade da estrutura organizacional (Secretaria de Administração) à qual compete, de 

acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e 

procedimentos de controle relativos ao tombamento, baixa, movimentação e elaboração do 

inventário físico de bens móveis e imóveis e orientar os órgãos setoriais para o correto 

exercício dessas atividades. 
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Senha Eletrônica (password) 

 

Palavra ou código individual, secreto e intransferível, escolhido pelo usuário para confirmar a 

sua identificação em um ambiente computadorizado. 

 

Na execução de um procedimento de controle, a senha eletrônica libera (de forma virtual) 

para a próxima etapa, com recursos da tecnologia da informação, as transações realizadas 

até então, dentro de uma rotina de trabalho. 

 

Processo Administrativo 

 

Pasta contendo todos os documentos gerados no decorrer da rotina, desde a requisição até 

a emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço, com registro das 

etapas percorridas e manifestações, com identificação das datas e dos responsáveis em 

cada etapa, para arquivamento no Departamento de Compras e Licitações. 

 

Alienação: 

 

Processo pelo qual o município transfere o domínio de seus bens a terceiros, mediante 

venda (leilão), permuta ou doação, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, obedecidas as exigências legais pertinentes; 

 

Avaliação: 

 

Valor monetário atribuído a um bem patrimonial para fins de aquisição, contabilização e 

alienação, observadas as normas técnicas e legais específicas; 

 

Cessão de Uso: 

 

É a operação que consubstancia a transferência gratuita do uso de certo bem de um órgão 

ou entidade para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no 

respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado; 

 

Leilão: 

 

Processo licitatório, autorizado em lei, onde o município tem a possibilidade de desfazer-se 

dos bens patrimoniais móveis inservíveis e/ou obsoletos, através da venda dos mesmos ao 

terceiro que maior lance ofertar à sua aquisição; 

 

Termo de Cessão de Uso: 

 

Instrumento de formalização da cessão de uso dos bens patrimoniais móveis do município. 
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IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

• Lei 4320/64; 

• Lei Complementar 101/00; 

• Lei 8.429/92; 

• Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LC nº 269/2007); 

• Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução nº 014/2007). 

 

 

V – RESPONSABILIDADES 

 

Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 

Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 

 

Unidades Executoras: 

 

Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 

 

Alertar a unidade 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; 

 

Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações. 

 

 

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle; 
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Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes ao SCP, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 

controles. 

 

 

VI – PROCEDIMENTOS 

 

A alienação de bens patrimoniais, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

 

Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, 

autarquias e fundações. Para os demais, inclusive entidades paraestatais, dependerá de 

avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos 

seguintes casos: 

 

• Dação em pagamento; 

• Doação, permitida para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer 

esfera do governo; 

• Permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X, art. 24 da Lei 

nº 8.666/93; 

 

Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos 

seguintes casos: 

 

• Doação - permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de 

alienação; 

• Permuta - permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública. 

 

A Administração poderá conceder Direito Real de Uso de bens imóveis, dispensada 

licitação, quando destinado a outro órgão ou entidade da Administração Pública. 

 

A cessão de bens móveis obedecerá à conveniência administrativa e à sua classificação, 

que deverá ser ocioso ou recuperável. 

 

A cessão de bens imóveis e móveis, com a transferência gratuita de posse e troca de 

responsabilidade, serão, respectivamente, realizados entre órgãos da Prefeitura Municipal e 

entidades da Administração Pública. 

 

A cessão de bens patrimoniais será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual 

constarão a indicação da carga patrimonial da unidade cessionária, o valor de aquisição, 

avaliação ou custo de produção, devendo ser assinado pelo chefe do Patrimônio, após 

anuência da autoridade competente, contida no processo administrativo. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda alienação e cessão de bens patrimoniais móveis e imóveis deverão obedecer ao 

disposto no artigo 17 da Lei nº. 8.666/93 e demais dispositivos legais. 

 

As cedências ou empréstimos de bens patrimoniais móveis e imóveis, pertencentes ao 

município para terceiros somente ocorrerão quando autorizado pelo Prefeito, depois de 

cumprida as exigências legais e celebrado Termo de Cessão de Uso de Bens. 

 

A entidade beneficiada com o empréstimo terá tratamento de Unidade Administrativa 

recebedora, ficando a ficha de classificação por Órgão arquivada em seu nome. 

 

Através do oficio de Transferência a Unidade de Patrimônio deverá alterar no Sistema o 

termo de responsabilidade pela guarda do bem. 

 

Os processos relativos a contratos de cessão de uso deverão ser formalizados com os 

documentos a seguir relacionados, os quais serão remetidos ao Tribunal de Contas quando 

requisitados pelo Conselheiro Relator, devendo estar à disposição das equipes de auditoria 

durante a fiscalização in loco: 

 

• Cópia do Termo de Cessão de Uso; 

• Cópia da publicação do ato na Imprensa Oficial; 

• Termo de recebimento do bem, firmado pelo cessionário; 

 

As informações deverão ser encaminhadas eletronicamente, de acordo com as regras e 

prazos do sistema de auditoria pública informatizada de contas. 

 

Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pela 

Secretaria Municipal de Administração, Unidade Central de Controle Interno e a Comissão 

do Patrimônio. 

 

O descumprimento das normas estabelecidas para tombamento, movimentação, e 

inventario físico de bens móveis e imóveis constantes desta norma, sujeitará o responsável 

pela unidade administrativa a responder a procedimento administrativo disciplinar. 

 

Esta instrução entra em vigor a partir da sua aprovação. 

 

 

Afonso Cláudio, 18 de outubro de 2012. 

 

 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 

Controlador Interno Municipal 


