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Assunto: 
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

Providencias 
 

Conhecimento e demais providencias  
Responsável JAIR KLASNER 
  

 

Considerando o disposto no inciso III do artigo 05 da Lei n° 897/2015, 

o Controlador Interno Municipal no uso de suas prerrogativas faz a presente 

orientação para a gestão municipal. 

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os 
controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, 
emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; 
 

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional 

da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter 

sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, 

destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor 

pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a 

absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados. 

 

PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Considerando que a NBCT 16.2 estabeleceu o que é patrimônio público: 

NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.2 – PATRIMÔNIO E 
SISTEMAS CONTÁBEIS 
Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, 
recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, 
que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou 
futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração 
econômica por entidades do setor público e suas obrigações.  

Considerando que a NBCT 16.10 estabeleceu a necessidade de se 

fazer a avaliação patrimonial e a reavaliação dos bens patrimoniais dos órgãos 

públicos. 

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.137/08  -  Aprova a NBC T 16.10 – 
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do 
Setor Público. 
Avaliação patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do ativo 
e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso 
entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos 
atos e dos fatos administrativos. 
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Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as 
partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido 
contábil. 

Considerando que o registro de patrimônio no município é 

regulamentado pela Instrução Normativa n° 001/2014 de 30 de junho de 2014. 

2.1. Quando da chegada do bem, o departamento de Patrimônio 
deverá ser avisado, para fins de conferência, registro e tombamento; 
3.1 O Departamento de Patrimônio de posse de uma via ou cópia da 
nota fiscal lançará a entrada no sistema patrimonial, inserindo um 
número de tombamento sobre a nota fiscal; 
1. Em nenhuma hipótese os bens de natureza permanente podem 
ser transferidos, cedidos, emprestados ou recolhidos sem a emissão 
do termo de transferência patrimonial; 
2. Todo e qualquer recebimento de bem de natureza permanente 
deverá ser conferido e identificado pelo Departamento de Patrimônio; 

 

Considerando que a elaboração de inventário, depreciações, 

reavaliações, levantamento de passivos, obrigações, entre outros, são 

atribuições de setores específicos e de comissões designadas especificamente 

para esses fins, sob a responsabilidade dos administradores e gestores 

públicos.  

Ainda, é de suma importância que os gestores públicos, 

administradores, ordenadores de despesas, secretários e demais agentes 

públicos tenham a noção exata do atual momento, e que as decisões sejam 

tomadas numa visão macro, dos órgãos de gestão para os de execução. 

A Lei Orgânica do Município de Cotriguaçu deixa claro que todas as 

coisas móveis e imóveis, direitos e ações que pertençam ao município constitui 

o patrimônio municipal, sendo de responsabilidade do prefeito municipal 

manter e zelar pelo patrimônio. 

Art. 7º - Constituem patrimônio municipal todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao 
Município. 
Art. 8º - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, 
respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em 
seus serviços. 
Art. 9º - Os bens imóveis do Município não podem ser objeto de 
doação, nem utilização gratuita por terceiros, salvo, e mediante ato 
do Prefeito autorizado pela Câmara Municipal, se o benificiário for 
pessoa jurídica de direito público interno, entidade competente de 
sua administração pública indireta ou sociedade civil filantrópica e 
com finalidade social. 
Art. 82 - São, ainda, atribuições do Prefeito: 
VIII – manter e zelar pelo patrimônio do Município; 
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IRREGUARIDADE CLASSIFICADA EM: 
B-05. Gestão Patrimonial_a_classificar_05. Ausência ou deficiência dos 

registros analíticos de bens de caráter permanente quanto aos elementos 

necessários para caracterização de cada um deles e dos  agentes 

responsáveis pela sua guarda e administração (art. 94, Lei 4.320/1964). 

 

ORIENTAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: 

 

• A Unidade de Controle Interno orienta para que o executivo designe um 

servidor responsável pelo Patrimônio do Município de Cotriguaçu. 

• Recomenda ainda para que efetue a nomeação de uma comissão de 

avaliação de inventário/depreciação/reavaliação e baixa do patrimônio. 

• Efetue notificação para a empresa detentora do software, solicitando que a 

mesma regularize as informações no sistema. 

• Proceda a identificação de todos os bens patrimoniais com as devidas 

plaquetas. 

• Instituição do termo de responsabilidade dos bens patrimoniais. 

 

 

 

Cotriguaçu, 19  de setembro de 2017. 
 
 

  
Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno 
 
 
 

 
 

Jair Klasner 
Prefeito Municipal  


