INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP - Nº. 003/2012

Versão: 01
Aprovação em: 21/11/2012
Ato de aprovação: Resolução 012/2012
Unidade Responsável: Departamento de Controle Patrimonial

I – FINALIDADE
Art. 1° - Dispor sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de
tomar providências em caso de extravio, furto ou roubo de bens no âmbito do
Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.
II – ABRANGÊNCIA
Art. 2° - Abrange todos os setores administrativos e operacionais em suas
atribuições, buscando tomar providências em caso de extravio, furto ou roubo
de bens sob a guarda do Poder Legislativo Municipal.
III – BASE LEGAL
Art. 3° - O presente instrumento tem como base legal os princípios da
Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Código do Processo Civil, Código
do Processo Penal, Resolução nº 05 de 18 de novembro de 2010, e orientações
do TCE/MT.
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Art. 4° - Fundamentado nesses termos e com o intuito de cumprir com os
requisitos obrigatórios a serem observados por todo Poder Legislativo nas
providências em caso de extravio, furto ou roubo de bens, o Sistema de
Controle Interno estabelece a presente Instrução Normativa na prática de suas
atividades:
IV – PROCEDIMENTOS
Art. 5° - Caso ocorra extravio, furto ou roubo tomar as seguintes
providências:
I - Imediatamente informar o ocorrido junto ao Departamento de
Patrimônio.
II – Registrar Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia mais
próxima.
III – Mobilizar a Assessoria Jurídica para as medidas legais cabíveis ao
caso.
IV – Instaurar sindicância para apurar os fatos, em caso de furto ou roubo
de patrimônio público é montada uma Comissão que fará as primeiras
investigações e o delito é denunciado pelas autoridades.
V – Detectados os suspeitos e ou responsáveis, se for o caso do
patrimônio público, abre-se inquérito administrativo para que os responsáveis
respondam.
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 6° - Na falta de orientações específicas, recomendamos que seja
consultada a base legal citada anteriormente, principalmente a Resolução
05/2010, bem como orientações do TCE/MT.
Art. 7° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma.
Primavera do Leste, 21 de novembro de 2012.

SANDRA JACOB DO CARMO
Presidente

MÔNICA C. M. CRIESE
Membro

JOAO JOSE DE ARRUDA CAMPOS
Membro

Portaria nº 060/2012 - Comissão de Elaboração das Instruções Normativas da
Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.
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De acordo:
Comissão Provisória de Implantação do Controle Interno no Legislativo,
nomeada pela Portaria 059/2012 de 23 de agosto de 2012;

GLEISON FRANÇA ROSARIO
Presidente

MONICA C. M. CRIESE
Membro

MARCOS A. GAYA
Membro

REGINA CELIA DE SOUZA
Membro

GLEY A. DOURADO
Membro
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