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INTRODUÇÃO 

 

A obrigatoriedade da manutenção de Sistema de Controle Interno na 
Administração Pública foi estabelecida pela Constituição Federal de 1967 e 
confirmada pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 70 e 74. 

A implantação deste sistema nos estados e municípios brasileiros vem 
ocorrendo de forma gradual.  

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como 
Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo 54, que dispõe sobre o 
Relatório de Gestão Fiscal, a obrigatoriedade da assinatura, naquele relatório, dos 
responsáveis pelo Sistema de Controle Interno. 

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno foi instituído 
no âmbito do Poder Executivo sob a forma de sistema administrativo no ano de 
2005, por meio da Lei Complementar nº 284.  

Atualmente, a Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, no capítulo 
que trata da ação governamental de controle administrativo da Administração 
Pública estadual, artigo 22, estabelece que o controle será exercido em todos os 
níveis, órgãos e entidades, compreendendo particularmente, pela chefia imediata, a 
execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes 
à atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e, pelos 
órgãos de cada sistema, a observância das normas gerais que regulam o exercício 
das atividades administrativas. 

Estabelece ainda, no parágrafo único do artigo 22, que o controle da 
aplicação do dinheiro público, a fiscalização e supervisão dos Fundos Estaduais e a 
guarda dos bens do Estado serão feitos pelos órgãos dos Sistemas de 
Administração Financeira, de Controle Interno e de Gestão Patrimonial.  

Extrai-se, portanto, que a amplitude do controle não se restringe a aspectos 
contábeis ou financeiros, mas alcança toda a atividade administrativa, e, de forma 
especial, a detectar eventuais riscos que possam prejudicar o cumprimento das 
metas físicas dos programas de governo e a consecução dos objetivos 
institucionais do órgão ou entidade.   

Faz-se necessária uma releitura do objeto do controle, pela interpretação 
das normas anteriormente expostas, destituindo-o do enfoque apenas burocrático, 
para uma atuação mais ampla, que se relaciona com aspectos de eficiência e de 
efetividade. Ao Estado cabe importante papel na consecução do bem comum, no 
atendimento ao cidadão, e o controle interno pode contribuir para sua 
concretização. 

A Diretoria de Auditoria Geral - DIAG da Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEF, núcleo técnico do Sistema de Controle Interno, no cumprimento de suas 
competências de orientação, padronização, racionalização e normatização das 
atividades de controle interno e, buscando a promoção da cultura de ações 
preventivas no que tange ao controle dos recursos públicos do Estado, elaborou o 
Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. 

O Guia foi desenvolvido atendendo as normas legais acerca dos assuntos 
tratados, aos princípios constitucionais orientadores da Administração Pública 



 5 

previstos no artigo 37 da Constituição Federal, aos princípios de controle interno 
oferecidos pela doutrina e ainda, a experiência de outros órgãos de controle interno 
do país. Reúne os procedimentos básicos de controle interno, objetivando, 
precipuamente, dotar os órgãos e entidades da Administração Pública estadual de 
diretrizes e ferramentas, a fim de aprimorarem seus controles e melhor executarem 
suas atividades.  

Este Guia não substitui as Informações, Orientações Técnicas, Manuais, 
Perguntas e Respostas ou outros documentos orientativos já publicados no site da 
DIAG ou nos sites dos demais órgãos centrais dos sistemas administrativos do 
Estado, ao contrário, utiliza-se dos referidos documentos, por meio de links 
automáticos quando oportuno. 

O Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno será disponibilizado 
unicamente em meio eletrônico, no endereço www.sef.sc.gov.br/auditoria. 
Desaconselham-se as impressões, tendo em vista que os assuntos estarão sendo 
frequentemente revistos e alterados, colaborando assim com o uso racional dos 
recursos materiais e com o meio ambiente. 

A atuação preventiva do controle interno e a educação continuada são os 
grandes alicerces para a instrumentalização de ações que favoreçam a melhoria 
dos processos decisórios, da condução das atividades, e, principalmente, da 
consecução dos objetivos finalísticos da Administração Pública. 

Ao disponibilizar o Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno, a 
Diretoria de Auditoria Geral pretende contribuir para a internalização e 
sedimentação dos princípios da Administração Pública, despertando os gestores e 
servidores para a importância de controles internos eficazes, eficientes e efetivos, 
criando uma cultura de responsabilidade mútua na consolidação de uma gestão 
eficaz. 

Cada tema abordado apresenta a legislação vigente e Lista de 
Procedimentos, a qual deverá constituir em material de apoio ao servidor que 
executa a respectiva rotina.  

Os procedimentos de controle interno relacionados às atividades de 
contabilidade não foram contemplados neste Guia, uma vez que constam das 
competências da Diretoria de Contabilidade Geral - DCOG, que o faz por meio de 
manuais, orientações e capacitações específicas, em especial as que se 
relacionam com o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF. 

É de suma importância ressaltar que o Guia de Procedimentos Básicos de 
Controle Interno estará em constante aperfeiçoamento, contando com o 
envolvimento e a contribuição de todos os servidores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sef.sc.gov.br/auditoria
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1 CONTROLE INTERNO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO 

 

O Sistema Administrativo de Gestão de Materiais e Serviços - SAGMS 
tem por finalidade desburocratizar, descentralizar e desconcentrar as 
atividades da área de forma sistemática e articulada com os demais órgãos e 
entidades e demais sistemas administrativos do Poder Executivo Estadual.  

O SAGMS visa a assegurar a uniformidade dos procedimentos relativos a 
licitações e contratos de materiais e serviços, à estocagem e logística de 
distribuição de materiais, por intermédio da formulação de políticas de gestão de 
materiais e serviços e da normatização, supervisão e orientação de suas 
atividades. 

A Secretaria de Estado da Administração – SEA é o órgão central do 
SAGMS, tendo como núcleo técnico a Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços 
– DGMS. 

Os órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais estão subordinados 
tecnicamente à SEA, no que diz respeito à gestão de materiais e serviços no 
âmbito do Poder Executivo Estadual. 

 

1.1 Definições 

 

Aceitação - é a operação segundo a qual se declara na documentação 
fiscal que o material recebido satisfaz as especificações contratadas. 

Armazenamento - conjunto de procedimentos técnicos e administrativos 
que envolvem as atividades de recebimento, estocagem e guarda, conservação, 
segurança e controle de estoque. 

Carga - a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu 
consignatário.  

Comissão Interna Permanente - comissão responsável pela avaliação, 
controle, levantamento dos bens móveis permanentes e de consumo, composta por 
no mínimo 03 (três) servidores, sendo pelo menos 02 (dois) efetivos e estáveis.  

Comissão Central Permanente - comissão responsável pela avaliação, 
controle, e supervisão de baixa dos bens permanentes e de consumo, no âmbito do 
respectivo órgão setorial e seccional, composta por no mínimo 03 (três) servidores, 
sendo pelo menos 02 (dois) efetivos e estáveis.  

Distribuição - atividade que consiste no suprimento de materiais às 
unidades requisitantes, em quantidade, qualidade e tempo oportuno. 

Embalagem - envoltório, recipiente ou qualquer forma de 
acondicionamento, removível ou não, destinado a cobrir, embalar, envasar, 
proteger ou manter os materiais com informações do conteúdo qualitativo e 
quantitativo. 

Estocagem - ordenamento adequado dos materiais em áreas apropriadas, 
de acordo com suas características e condições de conservação exigidas. 
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Itens ativos - consideram-se aqueles requisitados regularmente em um 
dado período estipulado pelo órgão ou entidade. 

Itens inativos - consideram-se aqueles não movimentados em certo 
período estipulado pelo órgão ou entidade e comprovadamente desnecessários 
para utilização nestes. 

Lote - quantidade definida de um produto fabricado num ciclo de fabricação 
e cuja característica essencial é a homogeneidade. 

Material de Consumo - é aquele que, em razão de seu uso corrente, perde 
sua identidade física em dois anos e/ou tem sua utilização limitada a esse período. 
Sua aquisição é feita na conta “despesa de custeio” e não possui controle após sua 
distribuição.  

Número do lote - qualquer combinação de números ou letras através da 
qual se pode rastrear a história completa da fabricação desse lote e de distribuição 
no mercado. 

Recebimento - é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao 
órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação.  

 

1.2 Embasamento legal e doutrinário 

 

  Decreto nº 1.976/08 - Dispõe sobre o Sistema Administrativo de 
Gestão de Materiais e Serviços - SAGMS e estabelece outras providências. 

 Decreto nº 2.617/09 – Aprova o Regulamento Geral para Contratação 
de Materiais, Serviços, Obras e Serviços de Engenharia, no âmbito do Sistema 
Administrativo de Gestão de Materiais e Serviços – SAGMS, e estabelece outras 
providências. 

 IN nº 001/2002/SEA/DIPA - Estabelece normas de administração de 
Bens Móveis Permanentes e de Consumo. 

 

1.3 Procedimentos de Controle Interno 

 

Assim como os bens móveis e imóveis, os bens em poder do almoxarifado 
devem ser devidamente controlados, de forma que: 

 toda movimentação de material (entradas e saídas) seja devidamente 
registrada, apresentando saldos atualizados e correspondentes às existências 
físicas; 

 toda saída de material seja efetivada mediante apresentação da 
respectiva Requisição de Material, assinada pelo responsável pelo setor 
requisitante devidamente identificado; 

 todo material seja conservado em local seguro e protegido contra as 
ações do tempo e ou temperaturas inadequadas; 

 o acesso ao almoxarifado seja restrito aos servidores do setor. 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002617-005-0-2009-003.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
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1.4 Perfil Profissional 

 

O responsável pelo setor de materiais e serviços deve estar sempre em 
sintonia com as novas tendências e atualizado em relação às normas vigentes e ao 
próprio desempenho de suas atividades de forma a preservar e salvaguardar os 
bens da instituição que representa. 

Abaixo, destacam-se alguns dispositivos contidos no Decreto nº 1.976/08,  
que tratam do perfil profissional: 

 Os cargos de provimento em comissão codificados de Direção e 
Gerenciamento Superior (DGS) e Funções Técnicas Gerenciais (FTG), do órgão 
normativo, órgãos setoriais e órgãos seccionais, integrantes do Sistema 
Administrativo de Gestão de Materiais e Serviços - SAGMS, serão exercidos com 
dedicação em tempo integral preferencialmente por servidores ocupantes de cargo 
ou emprego públicos de carreira do Estado, dos Municípios ou da União. 

 A composição da equipe técnica do órgão normativo, dos órgãos setoriais 
e dos órgãos seccionais do Sistema Administrativo de Gestão de Materiais e 
Serviços – SAGMS será composta por servidores públicos efetivos, 
preferencialmente, com formação de nível superior, excetuando-se a formação 
oriunda de cursos sequenciais e tecnólogos ou de especialização compatível com 
as atividades do Sistema. 

 Aos agentes públicos nomeados ou designados para exercer cargos de 
provimento em comissão codificados de Direção e Gerenciamento Superior (DGS) 
e Funções Técnicas Gerenciais (FTG) e aos servidores públicos que forem atuar no 
âmbito do SAGMS fica assegurada a capacitação específica por seu núcleo 
técnico.  

 A capacitação em ferramentas tecnológicas, em técnicas de gestão e em 
assuntos correlacionados ao sistema deverá ser contínua e permanente e 
assegurada pelo órgão central, a SEA. 

 

Lista de Procedimentos – Perfil profissional Base Legal 

Verificar se os servidores que atuam na área de almoxarifado estão 
sendo capacitados em ferramentas tecnológicas, em técnicas de 
gestão e em assuntos relacionados à área de atuação, em especial 
ao SME. 

Art. 12, do Decreto nº  
1.976/08 

Designar um substituto nas ausências eventuais ou impedimentos do 
responsável pelo Almoxarifado. 

Art. 38, da Lei nº 
6.745/85 

Verificar se as atividades de compras, controle e guarda de material 
estão sob a responsabilidade de servidores distintos. (Princípio da 
Segregação de Funções). 

Art. 37, da CF 

 

Verificar se os servidores comunicam, imediatamente, à chefia 
imediata, qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue 
aos seus cuidados. Todos os agentes públicos são responsáveis 
pelos bens que lhes são confiados, devendo observar, no seu 
manuseio, os cuidados necessários à guarda, localização, segurança 
e preservação. 

Art. 20, inciso II do 
Decreto nº 1.976/08 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1985/6745_1985_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
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1.5 Procedimentos Administrativos e Operacionais 

 

1.5.1 Recebimento e Aceitação do Material 

Receber é ato que implica em conferência. É neste momento que ocorre a 
verificação, se os itens foram entregues em conformidade com os requisitos 
estabelecidos, quanto à especificação, quantidade e qualidade. 

A entrega de material deve ocorrer sempre nos almoxarifados das unidades 
gestoras que os adquiriu, salvo situações em que não possa ou não deva ser ali 
estocado. Nesse caso, a entrega deverá ser efetuada no local previamente 
estabelecido, acompanhada por servidores devidamente credenciados do 
respectivo almoxarifado da unidade gestora.  

 

Listas de Procedimentos - Recebimento e aceitação de material  Base Legal 

Verificar se o registro de entrada de material é realizado pelo 
responsável pelo almoxarifado, ou servidor designado para esse fim, 
independente do local de recebimento. 

Boas Práticas 

Verificar se no ato de recebimento do material, o responsável ou 
servidor designado procede a sua conferência por meio dos 
seguintes documentos: Nota fiscal, Fatura e Nota Fiscal/Fatura, Nota 
Fiscal de Consignação, Termo de Cessão, Termo de Doação ou 
Declaração de Permuta, Guia de Remessa ou de Transferência, ou 
outros documentos afins. 

Obs: No recebimento de materiais certificar a primeira via do 
documento hábil, (desde que não sujeito a exame qualitativo 
técnico), verificando se às especificações do material correspondem 
às contidas no Edital, Contrato, Empenho e Nota Fiscal. 

Art. 57 e 58, da 

Res. TC 16/94;  

 

 

Art. 63, da Lei nº 

4.320/64; 

 

Inciso II, do art. 73, 

da Lei nº 8.666/93 

Verificar se na conferência do material, o responsável pelo 
almoxarifado ou o servidor designado para este fim, observa 
cuidadosamente os seguintes itens que necessariamente deverão 
constar no documento de entrega: dados cadastrais do fornecedor e 
da unidade requisitante; especificação do material; peso, qualidade e 
quantidade; preço unitário e total; impostos; prazo de entrega; e 
condições de pagamento. 

Art. 63, da Lei nº 
4.320/64 

Os responsáveis pelo recebimento devem adotar os seguintes 
procedimentos: 

  Conferir a Nota Fiscal, Ordem de Fornecimento/Empenho ou 
Nota de Transferência; conferir a apresentação, o número do lote e a 
quantidade conforme especificações do edital; carimbar e assinar o 
verso da Nota Fiscal; não escrever ou rasurar o documento original. 

 Registrar qualquer irregularidade e comunicá-la ao superior 
imediato. Ex.: produtos em desacordo com as especificações 
solicitadas no edital (forma, apresentação, rótulo, embalagem, 
condições de conservação, lote, validade).  

  Separar e devolver com comunicação por escrito ao 
remetente, no caso de se constatar danos na embalagem ou 

Boas Práticas 

http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
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alteração do produto. 

 Assinar o canhoto da Nota Fiscal e devolvê-la ao entregador. 

 Assinar e datar todas as notificações. 

  Arquivar os formulários de recebimento e cópia de 
notificações. 

  Não receber nenhum produto sem documentação. 

Verificar se o local destinado ao recebimento de material é 
preferencialmente separado do local de entrega e se o local dispõe 
de espaço suficiente para permitir a sua conferência. 

 
Boas Práticas 

Verificar se a aceitação do material ocorre no verso da 1ª via da Nota 
Fiscal assinada por servidor do setor devidamente credenciado. O 
material que não está sujeito a exame qualitativo pode ser recebido e 
aceito após sua conferência.  

Quando o material demandar inspeção ou análise qualitativa, o 
responsável pelo almoxarifado poderá receber o material 
condicionalmente até que possa ser atestada a sua qualidade. Esta 
condição deverá ser indicada no documento de entrega, que 
acompanha o material e prontamente solicitada ao responsável 
técnico. Nesta situação o recebimento do material deverá ser 
atestado pelo chefe do almoxarifado e pelo funcionário do setor 
responsável pela inspeção ou análise. 

Obs: A 1ª via do documento de entrega deve ficar retida até o 
pronunciamento final do referido técnico quando, então, poderá ser ou não 
atestado o recebimento. Quanto à certificação no Sistema Informatizado, 
esta deverá ser feita pelo responsável pelo almoxarifado; 

Constatada divergência quanto aos padrões de qualidade exigidos, 
falta ou ainda verificado defeito de material, o responsável pelo 
recebimento deverá providenciar junto ao fornecedor a regularização 
da entrega ou efetuar a devolução do material, comunicando o fato 
imediatamente ao setor responsável pela aquisição para os devidos 
fins. Para os casos de devolução de materiais, devem ser 
providenciados os respectivos registros das quantidades, lotes, 
prazos de validade, procedências e motivos. Até sua efetiva entrega 
à unidade requisitante, a guarda e conservação do material ficará 
sob a responsabilidade do chefe do almoxarifado. No entanto, não 
cabe ao almoxarifado a responsabilidade sobre materiais entregues 
diretamente nas unidades. Nesse caso o responsável é o funcionário 
que atesta e recebe o material. 

 
Boas Práticas; 
 
Art. 63, da Lei nº 
4.320/64 

Verificar se a entrada de bens de consumo e permanentes está 
sendo registrada no Sistema Integrado de Materiais – SME. 

Art. 13, do  Decreto 
nº 1.976/08 

 

1.5.2 Registro de Entrega de Material 

 

O registro da movimentação física de material (entrada/saída) recebido no 
almoxarifado é de responsabilidade do chefe do almoxarifado que poderá indicar 
um servidor da unidade para anotar a referida movimentação no competente 
instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de estoque ou listagem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
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processada em computador) com base nos respectivos documentos hábeis que 
acompanham o material. 

 

Lista de Procedimentos – Registro de entrega de material  Base Legal 

Verificar se as fichas de prateleira são preenchidas sem emendas, 
rasuras ou ressalvas e numeradas em ordem cronológica. Se estas 
contem descrição da espécie ou natureza do material, valor, registro 
da movimentação ocorrida (entrada/saída) e existências físicas 
(saldos). 

Boas Práticas 

Verificar se eventuais lançamentos de correção por estorno estão 
sendo justificados e visados pelo responsável pelo almoxarifado. 

Boas Práticas 

Verificar se o material recebido por doação, cessão ou permuta está 
sendo registrado no almoxarifado com o respectivo documento de 
entrega, que pode ser Termo ou Processo. 

Art. 6º, do Decreto 
nº 1.976/08 

Verificar se todas as movimentações de material de consumo ou 
permanente estão sendo objeto de registro pelo almoxarifado contra 
apresentação dos respectivos documentos hábeis. 

Art. 6º, VII, do 
Decreto nº 1.976/08 

Verificar se a solicitação de material está sendo feita por meio do 
SME.   

Art. 13, do Decreto nº 
1.976/08 

 

1.5.3 Estocagem 

 

O responsável pelo almoxarifado deverá zelar pela organização visando a 
facilitar a localização e a movimentação dos materiais de forma ordenada e segura, 
bem como utilizar os equipamentos necessários ao manuseio destes. 

 

Lista de Procedimentos – Estocagem Base Legal 

Verificar se os almoxarifados atendem aos seguintes requisitos 
básicos de organização: 

 a estocagem deve observar as orientações fornecidas pelo 
fabricante; 

  o local de trabalho e a área de armazenamento devem ser 
mantidos limpos e isentos de pó, contaminação, insetos e 
roedores; 

  o lixo deve ser depositado em recipientes especiais com 
tampas e deverão ser esvaziados e limpos fora da área de 
armazenamento seguindo as especificações de reciclagem; 

 corredores e áreas de circulação devem ser bem iluminados e 
permanecer livres de modo que o tráfego de pessoas e material 
possa fluir facilmente; 

Boas práticas 
 
Art. 37, da CF 
 
Art. 30, da Lei 
Estadual nº 
6.320/83;   
 
Art. 14, § 3º do 
Decreto  
Estadual nº 
31.455/87. 
 
 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1984/006320-011-0-1984-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1984/006320-011-0-1984-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1984/006320-011-0-1984-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1987/031455-005-0-1987-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1987/031455-005-0-1987-000.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1987/031455-005-0-1987-000.htm
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 materiais pesados e de grande volume, frequentemente 
movimentados, devem ser estocados em local de fácil acesso e 
próximo à saída; 

 materiais de grande peso e volume devem ser estocados 
preferencialmente nos níveis inferiores das estantes para evitar 
riscos de acidentes e facilitar a movimentação; 

 materiais de mesma classe devem ficar em locais próximos, 
de modo a facilitar sua movimentação, inspeção e rápida 
realização de inventário; 

 deve ser evitado o contato direto dos materiais com o piso, 
utilizando-se para isso acessórios de proteção (estrados de 
madeira ou outros similares) em locais que não incida a luz direta 
do sol; 

 os materiais, sempre que possível, devem ser conservados 
nas embalagens originais e somente abertos quando houver 
necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da 
utilização; 

 os materiais devem ser organizados de forma a possibilitar 
fácil visualização de identificação; 

 os materiais devem ser empilhados de modo a não 
comprometer a sua qualidade em decorrência de excessiva 
pressão e da ausência de adequado arejamento, além da própria 
segurança das pessoas; 

 materiais inflamáveis devem ser estocados separadamente 
dos demais; 

 materiais sujeitos a Controle Especial devem seguir a 
legislação e devem ser estocados em locais próprios. Materiais 
termo lábeis devem ser estocados no refrigerador, com controle de 
temperatura;  

 os materiais devem ser ordenados conforme nome, lote e 
prazo de validade. Por exemplo, os materiais com datas de 
validade mais próximas deverão ficar à frente, para que sejam 
distribuídos primeiramente. Se ocorrer o recebimento de dois lotes 
diferentes do mesmo produto, identificar e estocar separadamente; 

  materiais passíveis de quebra (vidros, frascos, ampolas) 
devem ser guardados em local menos exposto a acidentes; 

 materiais com maior rotatividade devem ser mantidos 
próximos da área de expedição. 

 

 

1.5.4 Distribuição de Material 

 

O responsável pelo almoxarifado deve proceder a entrega de material 
conforme cronograma previamente estabelecido, solicitando que seja efetuada a 
conferência e comprovação de recebimento no ato de entrega. 
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A distribuição dos materiais em estoque deve suprir as necessidades das 
unidades requisitantes. Ao se definir um cronograma, os atrasos e 
desabastecimentos são evitados. Desse modo o órgão ou a entidade poderá:  

 Estabelecer e divulgar o fluxo da distribuição;  

 Distribuir quantidades corretas com qualidade; 

 Transportar adequadamente; 

 Controlar a distribuição e manter a situação físico-financeira 
atualizada e de forma eficiente. 

A periodicidade da distribuição deve considerar a capacidade e condições 
de armazenamento das unidades, bem como seu potencial de consumo. 

A distribuição deve obedecer à regra “primeiro que vence, primeiro que sai” 
(sistema PEPS). 

 

Lista de Procedimentos – Distribuição de material Base Legal 

Verificar se a distribuição de material está sendo realizada, mediante 
“Requisição de Material” devidamente preenchida pelo usuário, 
contendo os seguintes elementos: Data de emissão; Unidade 
requisitante; Código do material; Quantidade solicitada; Unidade de 
consumo; Assinatura e matrícula do servidor credenciado a requisitar 
Material. 

Boas práticas 

Verificar se o responsável pelo almoxarifado mantém em arquivo 
relação de servidores credenciados a assinar Requisições de 
Material. 

Boas práticas 

Verificar se toda saída de material, mesmo que por empréstimo, está 
sendo registrada. 

Boas práticas 

Verificar, em caso de extravio, furto ou roubo de material, se há 
comunicação do fato ao superior hierárquico que adotará as medidas 
administrativas necessárias para apurar responsabilidades. 

Art. 20, do Decreto 
nº 1.976/08 

Verificar, no caso do órgão ou entidade manter sub-almoxarifados, se 
a transferência de material está sendo realizada mediante 
documento de “Transferência de Material”.  

O responsável pelo sub-almoxarifado deve acusar o recebimento do 
material mediante assinatura e manter efetivo controle da 
movimentação do material, assim como zelar pela sua conservação e 
segurança. Entretanto, o controle físico/financeiro do material 
transferido é de responsabilidade do almoxarife. 

Art. 37, da CF 

Verificar se os registros de movimentação e de irregularidades são 
mantidos organizados para obtenção de informação, especialmente 
quando solicitados. 

Art. 37, da CF 

Verificar se a entrega do material ocorre mediante requisição, 
devidamente datada e assinada pelo solicitante, checando se o 
servidor que subscreve o pedido está autorizado a requisitar material 

Art. 37, da CF 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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ao Almoxarifado. 

 

1.5.5 Levantamento 

 

Conforme IN nº 001/2002/SEA/DIPA, o levantamento dos bens de consumo 
será efetuado por uma Comissão Interna Permanente, no âmbito do respectivo 
setorial ou seccional. 

 

Lista de Procedimentos - Bens de Consumo Base Legal 

Verificar se o órgão ou entidade formaliza processo à Diretoria de 
Gestão Patrimonial (DGPA) da Secretaria de Estado da 
Administração (SEA) para os bens de consumo a serem doados a 
entidades, por conta de sua inservibilidade, decorrente de prazo de 
validade vencido. 

Obs: A utilização destes bens não devem apresentar riscos de 
contaminação ambiental, de saúde pública e de manuseio. 

Item 3.3 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  
 

Os bens de consumo considerados inservíveis por prazo de validade 
vencido e sem condições de uso serão incinerados ou descartados 
pelo órgão setorial e seccional, em local seguro e atestado pela 
Comissão Central Permanente, após vistoria e autorização por 
escrito da Gerência de Bens Móveis – GEMOV da Diretoria de 
Gestão Patrimonial, através de processo regular encaminhado à 
mesma Diretoria da SEA. 

Item 3.4, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

Os bens de consumo considerados excedentes que apresentarem 
condições de uso e que estejam dentro do prazo de validade serão 
encaminhados à Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – 
Gerência de Suprimentos de Materiais e Serviços da Secretaria de 
Estado da Administração, que verificará a conveniência de 
incorporação ao Fundo de Materiais, Publicações e Impressos 
Oficiais. 

Item 3.5, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

A baixa de bens móveis permanentes e de consumo é de iniciativa 
do órgão interessado e será dirigida à DGPA/SEA, quando preencher 
a condição de inservíveis ou excedentes, para reaproveitamento ou 
alienação. 

Item 4.1, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

Para formalizar a baixa de bens de consumo, a Comissão Central 
Permanente utilizará o formulário MCP – 055, devidamente 
preenchido pela Comissão Interna Permanente, vistoriado in loco. 

Item 4.3, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

 
 

 

 

http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=818&Itemid=64&lang=
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1.5.6 Inventário 

 

É a contagem de todos os itens em estoque para verificar se a quantidade 
encontrada nas prateleiras coincide com os valores informados nas fichas de 
controle e nos sistema SME. 

O responsável pelo almoxarifado deve inventariar seu estoque 
periodicamente, a partir da contagem física para posterior conferência com o 
respectivo controle escritural. O inventário deve ser realizado, periodicamente, com 
amostras seletivas de 10 a 20% dos produtos em estoque e dos itens de maior 
rotatividade e registro das irregularidades encontradas. 

É imprescindível a realização de inventário de todos os itens a cada seis 
meses.  

 

Lista de Procedimentos – Inventário Base Legal 

Verificar se há realização anual do inventário dos bens de consumo e 
permanentes existentes no almoxarifado. 

Art. 149, § 1º LC nº 
381/07  
 
Art. 25, do Decreto 
nº 1.876/2013; 
 
Obs. Decreto editado 
todo encerramento de 
exercício.  

Verificar se ao Balanço Anual do órgão ou da entidade está sendo 
anexada a Declaração de Regularidade do Inventário dos Bens em 
Almoxarifado*, firmada pelos membros da comissão e pelo 
ordenador de despesas.  

Se na conclusão do inventário dos bens de consumo e permanentes 
existentes em almoxarifado forem constatadas inconsistências ou 
irregularidades que venham a impossibilitar a emissão da 
Declaração, estas deverão ser elencadas e justificadas em 
documento firmado pelo ordenador de despesas e pelos membros da 
comissão, documento que deverá ser anexado ao Balanço Anual em 
substituição daquela Declaração. 

Art. 149, LC nº 
381/07  
 
Art. 26 e parágrafo 
único do Decreto nº 
1.876/2013  
 
Obs: O Decreto é 
editado no final de cada 
exercício 

Verificar se os termos de inventário guardam conformidade com as 
fichas de controle e com o saldo da conta almoxarifado. 

Art. 37, da CF 

Verificar se há realização de inventários e termos de 
responsabilidade quando da mudança de responsável pelo setor. 

Art. 94, da Lei nº 
4.320/64; 
 
Art. 87, da Res. TC 
nº 16/94 

 

  

 

 

 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
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NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
  

*DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM 
ALMOXARIFADO 

   
Declaramos, sob responsabilidade e sanções do Decreto nº XXXX, de XX de XXXX de 
XXXX, que esta Comissão, designada pela Portaria nº .......... de  ......., publicada no Diário 
Oficial do Estado nº ......., de ......., procedeu à contagem física dos bens de consumo e 
permanente existentes no almoxarifado desta ..... (Secretaria/Autarquia/Fundação), em 
que se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a 
especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do 
Sistema Integrado de Administração de Materiais. 
Declaramos, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de 
R$ ....................... e o dos bens permanentes é de R$ ..................... . 
Por fim, declaramos que os bens sujeitos à reavaliação no exercício de 2012, de acordo 
com cronograma aprovado pela Instrução Normativa Conjunta DGPA-SEA/DCOG-SEF  nº 
001, de 12 de abril de 2011, foram submetidos a esse procedimento e às respectivas 
alterações, devidamente registrados no sistema de patrimônio do Estado. 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente Declaração, para que 
produza os efeitos legais. 
 
Local e data. 

  
Comissão do Inventário dos Bens em Almoxarifado: 
 

Assinatura Assinatura Assinatura 

Nome Nome Nome 

Matrícula Matrícula Matrícula 

   
Assinatura do Ordenador de Despesas 
Nome: 
Matrícula: 

 

 

1.6 Procedimentos Gerais 

 

1.6.1 Segurança 

 

O setor de almoxarifado deve possuir um adequado sistema de alarme 
contra furto, roubo, incêndio e inundação. É indispensável instalação adequada de 
equipamentos contra o incêndio. 

 

Lista de Procedimentos – Instalações, acesso e condições de 
armazenagem. 

Base Legal 

Verificar se todo material está devidamente protegido, bem como 
preservado da ação e das ameaças climáticas, de animais daninhos 
e de acidentes. 

Art. 37, da CF 

Verificar se os acessos são suficientemente amplos a fim de permitir 
e facilitar a circulação de material e do pessoal especializado no 

NSCI/94 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.cbm.sc.gov.br/dat/images/arquivo_pdf/norma_integra/NSCI_94.pdf
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combate a incêndio. 

A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes 
de emergência, aos extintores de incêndio ou a circulação de pessoal 
especializado para combater a incêndio (Corpo de Bombeiros). 

Verificar se os extintores de incêndio estão sendo colocados em 
locais visíveis, de fácil acesso e se estão sendo rigorosamente 
controlados quanto à validade e quantidade adequada. 

Art. 37, da CF;  
 

NSCI/94 

Verificar se há material estranho ao setor de almoxarifado. 
Art. 37, da CF; 

 
Boas práticas 

 

Verificar se os servidores utilizam crachá de identificação. Boas práticas 

Restringir o acesso à área do Almoxarifado ao pessoal da própria 
área. 

Art. 37, da CF 

 

1.6.2 Transporte 

 

O transporte deve garantir que os produtos cheguem ao destino conforme 
indicações especificadas.  

 

Lista de Procedimentos – Transporte  Base Legal 

 Verificar se o pessoal de transporte adota os seguintes cuidados 
para manutenção da qualidade dos materiais: 

 Evitam exposição dos materiais ao calor excessivo; 

 Usam veículo fechado; 

 Não expõe os materiais diretamente ao sol ou à chuva; 

 Não deixam o veículo estacionado ao sol; 

 Descarregam primeiro os materiais termolábeis, para estocá-los 
imediatamente no refrigerador. 

Boas práticas 

 

1.6.3 Controle de estoque 

 

O responsável pelo almoxarifado deve exercer um controle efetivo de seu 
estoque mantendo os registros atualizados, de modo a propiciar informações 
oportunas e confiáveis. Esta atividade tem por objetivo evidenciar a movimentação 
física e financeira de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-
se a superposição de estoques ou desabastecimento das unidades. 

A informação em rede entre as unidades e o almoxarifado é essencial para 
o bom controle de estoque. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.cbm.sc.gov.br/dat/images/arquivo_pdf/norma_integra/NSCI_94.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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O controle de estoque é fundamental para a garantia da qualidade do ciclo 
logístico do órgão ou entidade para: 

 Subsidiar as atividades na programação, aquisição e distribuição; 

 Assegurar o suprimento, garantindo a regularidade do abastecimento; 

 Estabelecer quantidades necessárias e evitar perdas; 

 Ter procedimentos operacionais da rotina (procedimentos operacionais 
padrão) por escrito; 

 Ter registros de movimentação de estoque; 

  Fornecer informações precisas, claras e a contento, com rapidez, 
quando solicitadas; 

  Manter controle e arquivo dos dados organizados e atualizados. 

 

Lista de Procedimentos – Controle de estoque Base Legal 

Verificar se as entradas e saídas de materiais no Sistema de 
Materiais e Estoques são registradas tempestivamente, de forma a 
permitir o pronto conhecimento dos saldos existentes. 

Art. 37, da CF 
 
Art. 25, parágrafo 
único do Anexo I, 
do Decreto nº 
2.617/09 

Verificar se as aquisições, baixas, cessões, doações e permutas 
estão sendo registradas na contabilidade. 

Boas Práticas 
 

Verificar, no caso de bens ou materiais de terceiros, se a entrada no 
almoxarifado se dá por meio de Termo de Comodato. 

Art. 579 a 585, do 
Código Civil;  
 
Art. 61, da Lei nº 
8.666/93 

Verificar se os materiais solicitados à área de compras estão em 
conformidade com as reais necessidades da unidade, de forma a 
manter estoques estritamente necessários, com margem de 
segurança adequada.  

Obs.: Nas solicitações de compra, considerar a antecedência 
necessária às reposições em tempo hábil, atentando para os prazos 
de validade dos materiais e o consumo médio. 

Art. 37, da CF 
 
 

Verificar se os relatórios de movimentação de almoxarifado estão 
sendo fornecidos mensalmente à contabilidade.  

Art. 85, da Lei 
4.320/64 

Manter controle da validade do material armazenado. 
Art. 37, da CF 
 

Verificar periodicamente o estoque com o objetivo de identificar os 
itens ativos e inativos. 

 
Art. 37, da CF 
 

Evitar a existência de material permanente estocado no 
almoxarifado, sendo que, neste caso, deverá ser providenciada a 
destinação dos bens, de acordo com a finalidade da aquisição, salvo 
conveniência da administração para mudança do mesmo, desde que 

 
Art. 37, da CF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002617-005-0-2009-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002617-005-0-2009-003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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devidamente justificada.  

 

2. CONTROLE INTERNO SOBRE O PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 

 

O Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial - SAGP tem por 
finalidade desburocratizar, descentralizar e desconcentrar as atividades de 
patrimônio de forma sistemática e articulada com os demais órgãos, entidades 
e demais sistemas administrativos do Poder Executivo Estadual.  

O SAGP visa a assegurar a uniformidade da legislação, por meio da 
normatização, orientação e controle. 

A Secretaria de Estado da Administração – SEA é o órgão central do 
SAGP, tendo como núcleo normativo a Diretoria de Gestão Patrimonial. 

Os órgãos setoriais, órgãos seccionais e unidades administrativas 
descentralizadas possuem vinculação técnica ao órgão central do sistema. 

 

2.1 Definições 

 

Agente Responsável - é o agente ou servidor público que, em razão do 
cargo ou função que ocupa ou por indicação de autoridade superior, responda pela 
guarda, conservação e uso dos bens que lhe forem confiados, mediante Termo de 
Responsabilidade.  

Bens Móveis - são todos os bens que, por sua natureza ou destino, podem 
ser removidos de um lugar para outro sem perda da sua forma ou substância 
original, ou seja, todos os móveis destinados aos serviços do órgão ou entidade 
pública, como mesas, cadeiras, computadores, materiais, veículos, bibliotecas, etc. 
São agrupados como material permanente ou material de consumo. 

Bens Móveis Permanentes - São aqueles fabricados para duração mínima 
de 02 (dois) anos de vida útil e que, em razão da utilização, não perdem a 
identidade física e são considerados como servíveis, excedentes ou inservíveis. 

Bens Móveis Permanentes Excedentes - São bens em perfeitas 
condições de uso e operação, porém sem utilidade para o setorial que efetuar a 
baixa. 

Bens Móveis Permanentes Inservíveis - São todos os bens desativados, 
danificados ou obsoletos, podendo ser considerados como recuperáveis ou 
irrecuperáveis. Considera-se, também, como bens inservíveis a aqueles bens 
móveis em que o modelo ou padrão não atenda mais as necessidades para o qual 
foi adquirido. 

Bens Móveis Permanentes Inservíveis Irrecuperáveis - São todos os 
bens cujo custo de recuperação ou atualização tecnológica seja superior ou igual a 
60% (sessenta por cento) do bem novo de mesma finalidade, podendo ser 
considerados ainda como sucateáveis ou incineráveis. 
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Bens Móveis Permanentes Inservíveis Irrecuperáveis considerados 
Incineráveis - São aqueles bens definidos no item Bens Móveis Permanentes 
Inservíveis Irrecuperáveis, com estrutura de madeira ou que apresentam riscos à 
saúde pública. 

Carga - a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu 
consignatário; 

Código de Espécie - É o código que identifica o bem e serve para 
cadastrá-lo no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio, emitido pela Diretoria de 
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração.  

Comissão Interna Permanente - comissão responsável pela avaliação, 
controle, levantamento dos bens móveis permanentes e de consumo, composta por 
no mínimo 03 (três) servidores, sendo pelo menos 02 (dois) efetivos e estáveis.  

Comissão Central Permanente - comissão responsável pela avaliação, 
controle, e supervisão de baixa dos bens permanentes e de consumo, no âmbito do 
respectivo órgão setorial e seccional, composta por no mínimo 03 (três) servidores, 
sendo pelo menos 02 (dois) efetivos e estáveis.  

Detentor - É aquele que detém sob sua guarda direta o bem patrimonial 
móvel. 

Patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de 
apreciações econômicas, obtidas por meio de compra, doação ou outra forma de 
aquisição, devidamente identificado e registrado. 

Termo de Responsabilidade - é o instrumento administrativo impresso ou 
eletrônico de atribuição de responsabilidade pela guarda, conservação e uso do 
bem, equipamento ou material permanente.  

 

2.2 Embasamento legal e doutrinário 

 

  Lei Estadual nº 5.164/75 – Dispõe sobre a alienação de bens móveis 
inservíveis e dá outras providências; 

  Lei Estadual nº 11.168/99 – Altera a Lei nº 5.164/75 que dispõe sobre 
a alienação de bens móveis inservíveis e adota outras providências; 

  Lei Estadual nº 13.073/04 - Altera dispositivo da Lei nº 5.164/75 que 
dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis; 

   Decreto nº 1.420/08 – Dispõe sobre a estruturação, organização e 
administração do Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial no âmbito 
da administração direta, autárquica e fundacional e estabelece outras 
providências; 

  IN nº 001/2002/SEA/DIPA – Estabelece normas de administração de 
Bens Móveis Permanentes e de Consumo. 

 

2.3 Procedimentos de Controle Interno 
 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://www.pge.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=163
http://www.pge.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=163
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2002/000001-009-0-2002-038.htm
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O controle patrimonial se dá por meio do registro adequado de todos os 
bens móveis, adquiridos com recursos orçamentários e não orçamentários, que 
estão à disposição dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
Direta e Indireta para a realização de suas atividades. 

Para a eficácia do controle patrimonial é fundamental a atualização 
constante dos registros de entrada, atualização, movimentação e saída de bens do 
acervo patrimonial do órgão ou entidade.  

 

Lista de Procedimentos – Procedimentos de Controle Interno Base Legal 

Verificar se o responsável pelo patrimônio do órgão ou entidade 
cadastra todos os bens de natureza permanente com objetivo de: 

 registrar as incorporações e baixas dos bens; 

 registrar e informar a localização dos bens; 

 registrar os agentes responsáveis; 

 emitir e atualizar os Termos de Responsabilidade; 

 controlar a movimentação dos bens permanentes; 

 tomar providências com relação aos bens extraviados; 

 identificar os bens danificados com baixa e o número do 
patrimônio; 

 permitir a obtenção de informações gerenciais.  

Art.16, XII, do 
Decreto nº 
1.420/08  
 
Art. 94 da Lei nº 
4.320/64 

O resultado da alienação de bens móveis e imóveis e de direitos que 
integram o patrimônio público não poderá ser aplicado em despesas 
correntes, exceto se a lei autorizativa destiná-la aos financiamentos 
dos regimes de previdência social, geral e própria dos servidores. 

Arts. 44, 45 e 46, 
da LC nº 101/00 

 

2.4 Do Perfil Profissional 

 

O responsável pelo patrimônio, como todo o bom profissional, deve estar 
sempre bem atualizado, no que se refere ao desempenho do seu trabalho, seja no 
que diz respeito às suas próprias atividades, e, também, sobre as tendências 
futuras, a fim de que possa adequar a sua rotina bem como a de todos aqueles que 
interagem nesse sentido, de forma a não ter um direcionamento, que venha causar 
prejuízos à instituição que representa ou a terceiros. 

Nesse sentido, os cargos de provimento em comissão codificados de 
Direção e Gerenciamento Superior (DGS) e Funções Técnicas Gerenciais (FTG), 
do órgão normativo, órgãos setoriais e órgãos seccionais, integrantes do Sistema 
Administrativo de Gestão Patrimonial, serão exercidos com dedicação em tempo 
integral preferencialmente por servidores ocupantes de cargo ou emprego públicos 
de carreira do Estado, dos Municípios ou da União. 

Esse profissional deverá comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos no 
exercício de atividades compatíveis com as atribuições do cargo ou função, em 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
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órgão ou entidade do Estado, dos Municípios ou da União, exercidas 
continuamente ou não nos últimos dez anos, e formação de nível superior em 
bacharelado de área compatível com as atribuições do cargo ou função, 
acompanhado de registro atualizado na respectiva entidade de classe profissional. 

A composição da equipe técnica do órgão normativo, dos órgãos setoriais e 
dos órgãos seccionais do Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial será 
composta por servidores públicos efetivos, preferencialmente, com formação de 
nível superior em bacharelado ou especialização compatível com as atribuições do 
cargo. 

O órgão normativo proporcionará a capacitação específica do Sistema 
Administrativo de Gestão Patrimonial aos agentes públicos nomeados ou 
designados para exercer cargos de provimento em comissão codificados de 
Direção e Gerenciamento Superior (DGS) e Funções Técnicas Gerenciais (FTG), 
bem como aos servidores públicos que forem atuar na área de patrimônio. 

A capacitação em ferramentas tecnológicas, em técnicas de gestão e em 
assuntos relacionados à área de atuação dos servidores da área de patrimônio, 
deverá ser contínua e permanente e assegurada pelo órgão central, a SEA.  

Cabe ressaltar, que todas as orientações acima estão dispostas nos artigos 
17 a 22 do Decreto nº 1.420/08, o qual dispõe sobre a estruturação, organização e 
administração do Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial no âmbito da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

 

Lista de Procedimentos – Perfil profissional Base Legal 

Verificar se as atividades de compras, controle e guarda de bens 
permanentes estão sob a responsabilidade de servidores distintos. 
(princípio da segregação de funções). 

Art. 37, CF 

Verificar se os servidores estão capacitados para utilização do 
Sistema Integrado de Materiais – SME e do Sistema de 
Gerenciamento Patrimonial – PAT. 

Art. 21 e 22 do 
Decreto nº 
1.420/08 

Verificar se os servidores que atuam na área de patrimônio estão 
sendo capacitados em ferramentas tecnológicas, em técnicas de 
gestão e em assuntos relacionados à área de atuação. 

Art. 22, do Decreto 
nº 1.420/08 

Designar um substituto nas ausências eventuais ou impedimentos do 
responsável pelo Patrimônio. 

Art. 38, da Lei nº 
6.745/85 

 

2.5 Procedimentos Administrativos e Operacionais 

 

A Unidade de Patrimônio da Administração Pública Estadual é de grande 
importância, visto que é dentro dela que se processa toda a política de aquisição, 
controle, conservação e distribuição de bens, agindo assim em uma inter-relação 
com outros seguimentos internos e externos ao órgão ou entidade em sua 
totalidade. 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=828&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=828&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
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2.5.1 Aquisição 

 

Os materiais permanentes componentes do patrimônio do órgão ou 
entidade são adquiridos mediante compra, doação, permuta, cessão ou produção 
interna. 

 compra - é toda aquisição remunerada de material com utilização de 
recursos orçamentários; 

  doação - bens recebidos em doação são aqueles entregues 
gratuitamente ao órgão ou entidade por entidades públicas ou privadas; 

 permuta - é a troca de bens ou materiais permanentes entre o órgão ou 
entidade e outros órgãos ou entidades  da Administração Pública Estadual;  

 cessão - bens recebidos em cessão são aqueles entregues ao órgão ou 
entidade com transferência gratuita de posse e direito de uso, por órgãos ou 
entidades da Administração Pública Estadual; 

 produção interna – são aqueles bens produzidos no próprio órgão. 

 

2.5.2 Recebimento e Aceitação 

 

Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue no local  
previamente designado, não implicando, necessariamente, em aceitação. Transfere 
apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor à 
Unidade recebedora. 

A prova do recebimento é constituída pela assinatura do responsável no 
documento fiscal e serve apenas como ressalva ao fornecedor para os efeitos do 
recebimento e de comprovação da data da entrega. 

Aceitação é o ato pelo qual o servidor competente declara, na nota fiscal ou 
em outro documento hábil, haver recebido o bem que foi adquirido, tornando-se, 
neste caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação do mesmo, de 
acordo com as especificações estabelecidas na nota de empenho – ne, contrato de 
aquisição ou outros instrumentos, consoante o art. 62 da Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações resultantes da Lei Nº 8.883/94.  

Compete à Unidade de Almoxarifado, em conjunto com a Unidade de 
Patrimônio, o recebimento de bens móveis e materiais adquiridos.  

 

Lista de Procedimentos – Recebimento e Aceitação Base Legal 

Verificar se há o registro da entrada dos bens permanentes no 
Sistema Integrado de Materiais – SME e no Sistema Integrado de 
Gestão Patrimonial – PAT. 

Arts. 7º, parágrafo 
único e 15, inciso 
XXIX, do Decreto nº 
1.420/08; 
Art. 13 do Decreto nº 
1.976/08; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
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Item 1.2 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se o processo de recebimento (por compra) ocorre após 
emissão da Nota de Empenho pelo setor competente ao qual deve 
encaminhar uma via do respectivo documento ao Almoxarifado para 
conferência dos bens quando da entrega destes. 

 
Art. 60, da Lei nº 
4.320/64 
 
 

Verificar se a aceitação do bem ocorre no verso da 1ª via da Nota 
Fiscal assinada por servidor do setor devidamente credenciado.  

O recebimento dos bens patrimoniais deverá ser feito pela unidade 
setorial/seccional do Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial 
do órgão ou entidade, podendo ser feito pelo responsável pelo 
almoxarifado ou pelo patrimônio, isoladamente, ou com o auxílio de 
outros profissionais, de reconhecida competência técnica ou domínio 
do conhecimento, sobre as características dos bens, formando assim 
uma comissão de recebimento. 

Quando o bem demandar inspeção ou análise qualitativa, o 
responsável pelo patrimônio poderá recebê-lo condicionalmente até 
que possa ser atestada a sua qualidade. Esta condição deverá ser 
indicada no documento de entrega, que acompanha o material e 
prontamente solicitada ao responsável técnico. Nesta situação o 
recebimento do bem deverá ser atestado pelo chefe do patrimônio e 
pelo funcionário do setor responsável pela inspeção ou análise. 

No caso de móveis ou equipamentos cujo recebimento implique em 
maior conhecimento técnico, o recebedor deve solicitar ao setor 
competente as providências necessárias no sentido de que uma 
Comissão Técnica emita um parecer, a fim de declarar que o bem 
entregue atende às especificações contidas na nota de empenho ou 
no contrato de aquisição.  

O recebimento do bem, quando de valor relevante, deverá ser feito 
por uma Comissão de Recebimento, mediante rigorosa conferência 
antes de atestar o documento fiscal do referido evento. 

Obs: A 1ª via do documento de entrega deve ficar retida até o 
pronunciamento final do referido técnico quando, então, poderá ser ou não 
atestado o recebimento. Quanto à certificação no Sistema Informatizado, 
esta deverá ser feita pelo responsável pelo patrimônio. 

Constatada divergência quanto aos padrões de qualidade exigidos, 
falta ou ainda verificado defeito do bem, o responsável pelo 
recebimento deverá providenciar junto ao fornecedor a regularização 
da entrega ou efetuar a devolução do material, comunicando o fato 
imediatamente ao setor responsável pela aquisição para os devidos 
fins. Para os casos de devolução, devem ser providenciados os 
respectivos registros das quantidades, lotes, procedências e motivos 
que deram causa. Até sua efetiva entrega à unidade requisitante, a 
guarda e conservação do bem ficará sob a responsabilidade do chefe 
do patrimônio. No entanto, não cabe ao patrimônio a 
responsabilidade sobre bens entregues diretamente nas unidades. 
Nesse caso o responsável é o funcionário que atesta e recebe o 
bem. 

Obs: A regularidade do bem deve ser observada, no que se refere aos 
aspectos fiscais, (documentação emitida pelo fornecedor, nota fiscal ou 

Art. 63, da Lei nº 
4.320/64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boas práticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15, § 8º da Lei 
nº 8.666/93 

http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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similar) e à compatibilidade do que é entregue com a documentação que 
originou o pedido (licitação, empenho, autorização de despesa etc.). 

Verificar se as solicitações para aquisições de equipamentos de 
informática e softwares estão sendo acompanhadas de especificação 
técnica, observando as normas editadas pela Diretoria de 
Governança Eletrônica, da SEA. 

Art. 8º, do Anexo I, 
do Decreto nº 
2.617/09.    
  

Verificar se o bem ao dar entrada no Almoxarifado vem 
acompanhado dos documentos: 

 no caso de compra, pela Nota Fiscal, Fatura ou Nota Fiscal/Fatura 
correspondente; 

 no caso de permuta, pelo Termo de Permuta ou outro documento 
que permita o registro do bem no sistema de controle de material; 

 no caso de recebimento em doação, pelo Certificado ou Termo de 
Doação ou Cessão ou outro documento que oriente o registro do 
bem; 

 no caso de avaliação, pelo parecer da Comissão de Avaliação de 
Bens Permanentes; 

 no caso de apropriação, por uma Guia de Produção Interna, com 
estimativa do custo de sua fabricação ou valor de avaliação. 

 no caso de comodato, pelo Termo de Comodato entre as partes; 

 no caso de leasing, pelo Contrato entre as partes; 

 no caso de transferência, pelo Termo de Transferência entre os 
centros de responsabilidade. 

 

Art. 63, da Lei 
4.320/64 

Observar, em caso de haver bens transferidos entre os órgãos da 
Administração Direta Estadual, se a transferência foi efetivada por 
intermédio da SEA, que é o órgão central dos Sistemas 
Administrativos de Gestão de Materiais e Serviços e de Gestão 
Patrimonial. 

Art. 57 da LC nº 
381/07;  
Item 6.2 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se os bens transferidos internamente estão sendo 
autorizados pelo Setor de Patrimônio do órgão ou entidade e se as 
transferências estão sendo registradas. 

Item 6.1 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Conferir se os registros nos sistemas SME e PAT foram feitos de 
forma correta e tempestiva, em caso de aquisição ou recebimento 
em transferência de bens.  

Parágrafo único, do 
art. 7º do Decreto 
nº 1.420/2008 

Verificar se o órgão ou entidade encaminha cópia dos Termos de 
Concessão de Uso ou Cessão de Uso de Bens Móveis Permanentes 
à GEMOV/DGPA/SEA, para os devidos registros. 

Item 6.3 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se os bens móveis permanentes adquiridos por doação 
estão sendo incorporados ao patrimônio por tombamento. Se eses 
bens não tiverem número de controle patrimonial deverão, também, 
constar do formulário padrão Carga de Bens Móveis Permanentes – 
MCP – 052 e no campo destinado ao número de patrimônio anterior, 
deverá ser preenchido a expressão “s/n” (sem número). A Comissão 

Itens 2.3 e 2.7 IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002617-005-0-2009-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002617-005-0-2009-003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
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Interna Permanente definirá o valor atualizado para registro contábil. 

Obs: Deverá acompanhar o formulário de Carga de Bens Móveis 
Permanentes preenchido, a cópia da Nota Fiscal e do Termo de 
Doação com os bens relacionados, com a assinatura dos 
responsáveis pela entidade doadora. 

 

2.5.3 Registro, Tombamento e Incorporação 

 

Registro patrimonial é o procedimento administrativo que consiste em 
cadastrar no patrimônio do órgão ou entidade as características, especificações, 
número de tombamento, valor de aquisição e demais informações sobre um bem 
adquirido. 

O Registro Patrimonial atribui uma conta patrimonial do Plano de Contas da 
Administração Pública Estadual a cada material de acordo com a finalidade para a qual 
foi adquirido. 

O valor do bem a ser registrado é o valor constante do respectivo documento 
fiscal, do documento de avaliação ou do documento de cessão, doação ou permuta. 

Tombamento é o procedimento administrativo que consiste em identificar cada 
material permanente com um número único de registro patrimonial, denominado 
Número de Tombamento –  NT, Número de Patrimônio –  NP ou Registro Geral de 
Patrimônio – RGP. O Número de Patrimônio é aposto mediante gravação, fixação de 
plaqueta, etiqueta ou qualquer outro método adequado às características físicas do 
bem. 

Incorporação é o ato de registro patrimonial do material adquirido em 
sistema informatizado de controle patrimonial e a consequente variação positiva do 
patrimônio do órgão ou entidade. 

Materiais permanentes recebidos, mediante qualquer processo de 
aquisição, devem ser incorporados ao patrimônio do órgão ou entidade antes de 
serem distribuídos às unidades que irão utilizá-los. 

Após registro de entrada do bem no Sistema de Gerenciamento de 
Material, o responsável por este encaminhará uma comunicação ao Setor de 
Patrimônio (com cópia da nota de empenho, documentos fiscais e outros que se 
fizerem necessários).  

 

Lista de Procedimentos – Tombamento Base Legal 

Verificar se todos os bens móveis permanentes estão sendo 
cadastrados no Sistema de Gerenciamento Patrimonial, com a 
correta identificação do tombamento. 

 

Obs: O valor do bem a ser registrado é o valor constante do 
respectivo documento de incorporação. 

Arts 7º, parágrafo 
único e 15, XXIX, do 
Decreto nº 1.420/08 
 
Art. 13, do Decreto nº 
1.976/08; 
 
Art. 94, da Lei nº 
4.320/64;  
 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001976-005-0-2008-002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
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Item 1.2 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se estão sendo tombados todos os bens móveis adquiridos 
por compra com recursos próprios ou não, por doação, por permuta 
ou fabricados pelo órgão ou entidade e cuja durabilidade seja 
superior a dois anos. 

Art. 15, § 2º da Lei 
4.320/64; 
 
Decreto nº 
3.221/2010 

Verificar se o registro patrimonial contém: número de tombamento; 
descrição do material; modelo, número de série de fabricação, se for 
o caso; valor da aquisição, data de aquisição e número de processo; 
número do documento fiscal, número da nota de empenho e estado 
de conservação do material. 

Art. 16, inciso XII do 
Decreto nº 1.420/08 

Verificar se, em caso de perda, descolagem ou deterioração da 
plaqueta, o responsável pelo setor onde o bem está localizado 
comunica o Setor de Patrimônio para as providências que se fizerem 
necessárias. 

 

Art. 37, da CF 

Verificar se existem bens, que integram o patrimônio cultural do 
Estado, tombados pelo órgão ou entidade, checando o Livro de 
Tombo e as condições atuais do bem (bens tombados não podem 
ser destruídos, demolidos, mutilados, reparados, pintados ou 
reformados sem autorização). 

 

Lei nº 5.846/80 

Os Bens Móveis Permanentes só poderão ser cadastrados em lotes, 
quando não houver possibilidade de fixar o número de patrimônio. 
Esses bens devem ser idênticos, devendo ser informada a 
quantidade de bens que farão parte de cada lote no formulário MCP 
– 052; 

Item 2.4 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Quando não houver semelhança entre os bens móveis permanentes, 
porém, com a mesma utilidade, o cadastramento deverá ser feito por 
jogos, e será informada a quantidade deles que comporão cada jogo 
no formulário – MCP – 052. 

Item 2.4.1 da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

 

2.5.4 Distribuição do Bem Móvel 

 

Ao Setor de Patrimônio, em conjunto com o Setor de Almoxarifado, 
compete, conforme o caso, a primeira distribuição de material permanente recém-
adquirido, de acordo com a destinação dada no processo administrativo de 
aquisição correspondente. A destinação se constitui em uma lista de bens e de 
servidores que devem receber esses materiais. 

Nenhum material permanente pode ser distribuído a qualquer servidor sem 
a respectiva carga patrimonial, que se efetiva com o aceite em sistema 
informatizado de controle patrimonial ou assinatura aposta em termo de 
responsabilidade. 

Carga patrimonial é o rol de bens patrimoniados confiados pelo órgão ou 
entidade a um servidor, denominado Detentor de Carga, para a execução das 
atividades de sua Unidade ou Subunidade. 

http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2010/003221-005-0-2010-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2010/003221-005-0-2010-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/1980/005846-011-0-1980-000.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
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Lista de Procedimentos – Distribuição do Bem Móvel Base Legal 

Verificar se os bens colocados em uso se dão mediante assinatura 
de Termo de Responsabilidade, com a indicação dos elementos 
necessários para a perfeita caracterização de cada um deles, assim 
como dos responsáveis pela sua guarda.  

Art. 94, da Lei nº 
4.320/64; 
 
Art. 149, da LC 
Estadual nº 381/07;  
 
Art. 132, § único, II, 
da Lei nº 6.745/85; 
 
Art. 87, da Res.nº 
TC 16/94 

 

2.5.5 Movimentação 

   

Os bens do acervo patrimonial do órgão ou entidade podem ter 
movimentação física e lógica. 

Movimentação física é a transferência do bem dentro de uma mesma unidade, 
entre seus sublocais, de uma unidade para outra, de um órgão ou entidade para outro, 
depois de ocorrida a distribuição pela Unidade de Almoxarifado. 

Movimentação lógica é a transferência de carga patrimonial entre detentores, 
também chamada de regularização de carga patrimonial. 

São tipos de movimentação de bens o recolhimento, a redistribuição, o 
remanejamento, a alienação e a cessão. 

Recolhimento é a modalidade de movimentação de bens de um local de 
guarda para o depósito do patrimônio, acompanhada da respectiva regularização 
de carga patrimonial. 

Redistribuição é a modalidade de movimentação de bens armazenados 
no depósito do patrimônio para um local de guarda do órgão ou entidade, 
acompanhada da respectiva regularização de carga patrimonial. 

Remanejamento é a modalidade de movimentação de bens entre 
detentores de carga patrimonial. 

O remanejamento de bens pode ocorrer em três modalidades: 

a)   transferência entre Detentores de Carga Patrimonial sem movimentação 
física, também chamada,    no âmbito deste Manual, de transferência de titularidade de 
função de confiança; 

b)   transferência entre Detentores de Carga Patrimonial com movimentação 
física; 

c)   somente a movimentação física do bem. 

Alienação é a modalidade de movimentação de bens que consiste na 
transferência do direito de propriedade do órgão ou entidade para outra instituição 
mediante venda, permuta ou doação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=828&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
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Cessão é a modalidade de movimentação de bens que consiste na 
transferência gratuita de posse e direito de propriedade do órgão ou entidade para 
órgãos ou entidades da administração pública.  

 

Lista de Procedimentos – Movimentação Base Legal 

A remoção física de bens no Remanejamento é de responsabilidade do 
Detentor de Carga de origem e do Detentor de Carga de destino. 

Boas práticas 

A transferência deve ser comunicada à Unidade de Patrimônio pelo 
detentor da carga de origem. 

Boas práticas 

A Unidade de Patrimônio deve emitir o documento correspondente, a 
ser assinado pelos Detentores de Carga envolvidos. 

Boas práticas 

Ao receber o(s) bem(s) transferido(s), o Detentor de Carga de 
destino deve dar aceite em sistema informatizado de controle 
patrimonial ou assinar o respectivo documento, concretizando a 
transferência da Carga Patrimonial. 

Boas práticas 

A concretização de uma transferência de Carga Patrimonial poderá 
ser vistoriada pela Unidade de Patrimônio. 

Boas práticas 

A retirada de um bem para reparo deve ser feita mediante atribuição de 
responsabilidade ao servidor encarregado do respectivo serviço ou envio 
do bem para manutenção externa. 

Boas práticas 

A saída de bens patrimoniais das dependências do órgão ou 
entidade para reparo externo deve ser preferencialmente autorizada 
pela Unidade de Patrimônio, mediante emissão do respectivo 
documento de controle. 

Boas práticas 

Ao ser devolvido o bem reparado, obrigatoriamente, a Responsabilidade 
deve ser atribuída ao usuário contínuo do mesmo. 

Boas práticas 

 

2.5.6 Baixa ou Desfazimento 

  

Considera-se baixa patrimonial, a retirada de bem da carga patrimonial do 
órgão, mediante registro da transferência deste para o controle de bens baixados, 
feita exclusivamente pelo Setor de Patrimônio, devidamente autorizado pelo gestor. 

O número de patrimônio de um bem baixado não deverá ser utilizado em 
outro bem. 

O material permanente, considerado por comissão específica, em situação 
patrimonial ocioso1, recuperável2, antieconômico3 ou irrecuperável4, cuja 

                                                 
1
 Ocioso, quando embora esteja em perfeitas condições não está sendo usado. 

2 Recuperável, quando estiver avariado e sua recuperação for possível e orçar, no máximo, até cinqüenta por 
cento de seu valor de mercado. 
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permanência ou remanejamento no âmbito do órgão ou entidade for julgado 
desaconselhável ou inexequível é passível de alienação, por meio de venda, 
doação ou permuta, ou desfazimento, por meio de inutilização5 ou abandono. 

A alienação consiste na operação de transferência de domínio de bens a 
terceiros, sendo a Administração a vendedora, e comprador o licitante particular. A 
alienação de bens móveis inservíveis deverá atender as normas de licitação, exceto 
nos casos previstos em Lei e dependerá de avaliação prévia. 

A alienação de bens móveis inservíveis da Administração Direta e Indireta, 
Autarquias e Empresas Públicas, far-se-á por venda, permuta ou doação nos 
termos da Lei Estadual nº 5.164/75 e Lei Federal nº 8.666/93.  

Venda: os bens móveis inservíveis serão alienados mediante leilão, 
conforme disposto no art. 22, § 5º da Lei nº 8.666/93.  

Permuta: forma de alienação na qual um determinado bem é dado a título 
de troca por outro bem. Segundo o art. 1º, parágrafo único da Lei Estadual nº 
5.164/75, a alienação mediante permuta só tem aplicação quando se tratar da troca 
de bens móveis inservíveis por bem novo. 

Doação: doação é a modalidade pela qual o bem é transferido a outro 
órgão ou entidade de forma permanente.  

De acordo com a IN nº 001/2002/SEA/DIPA, a baixa de bens móveis 
permanentes e de consumo é de iniciativa do órgão interessado e será dirigida à 
Diretoria de Gestão Patrimonial da SEA, quando preencher a condição de 
inservíveis ou excedentes, para reaproveitamento ou alienação.  

 

Lista de Procedimentos – Baixa ou Desfazimento Base Legal 

Verificar se a baixa de bens móveis permanentes está sendo 
efetuada pela Comissão Central Permanente. 

Item 4.2, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se para a baixa de bens móveis permanentes cadastrados 
no Sistema Informatizado de Controle Patrimonial está sendo emitido 
um relatório datado, via Sistema de Gerenciamento do Patrimônio, 
que informe o número de patrimônio, código de espécie, código 
contábil, o valor contábil e o motivo da baixa, se por excesso ou 
inservibilidade. Esse relatório juntamente com a ata conclusiva 
assinada pelos membros da Comissão Central Permanente, será 
encaminhado à DGPA/SEA para as providências relativas ao 
recebimento dos bens. 

Itens 4.5 e 4.6, da          
IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 
 

Verificar se os bens móveis permanentes sem registro no Sistema 
Informatizado de Controle Patrimonial estão sendo baixados 

Item 4.7, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

                                                                                                                                                       
3 Antieconômico, quando estiver avariado e sua recuperação orçar mais do que cinqüenta por cento de seu 
valor de mercado ou seu rendimento for precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou 
obsoletismo. 
4 Irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido a perda de suas 
características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. 
5 A inutilização consiste na destruição parcial ou total de material que oferece ameaça vital para pessoas, risco 
de prejuízo ecológico ou inconvenientes de qualquer natureza para a Administração do órgão ou entidade, 
sempre que necessário, feita mediante assistência de setores especializados, de forma a ter sua eficácia 
assegurada. 

http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
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mediante a utilização de formulário de Baixa de Bens Móveis 
Permanentes – MCP-051. 

Os bens móveis permanentes com estrutura de madeira 
considerados inservíveis e irrecuperáveis pela Comissão Central 
Permanente, que não apresentarem valor econômico, poderão ser 
incinerados em local seguro pelo órgão interessado, após vistoria e 
autorização por escrito da GEMOV/DGPA, através de processo 
regular encaminhado à mesma Diretoria da SEA. 

Item 4.8, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se o órgão ou entidade tem autorização da DGPA/SEA para 
promover a doação dos bens móveis permanentes inservíveis a 
entidades. 

Item 4.9, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

O relatório dos bens não localizados, depois de apuradas as 
responsabilidades, mediante registro junto à autoridade policial 
competente e/ou procedimento administrativo, por sindicância ou 
inquérito administrativo, conforme o caso será encaminhado, por 
meio de processo, à Comissão Central Permanente. Essa Comissão 
remeterá o processo devidamente instruído à GEMOV/DGPA/SEA, 
para emissão de parecer autorizativo de baixa dos bens.  

Itens 4.10 e 4.10.1, 
da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Ao órgão interessado na baixa de bens móveis permanentes e de 
consumo compete o transporte e a entrega dos bens baixados até o 
local indicado pela GEMOV/DGPA. 

Item 4.11, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se a baixa de bens móveis permanentes e de consumo é 
condicionada à inspeção da GEMOV/DGPA/SEA. 

Item 4.12, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se a inservibilidade do bem está sendo declarada em 
processo regular, por despacho do Chefe da unidade e aprovada 
pelo respectivo Secretário de Estado ou Presidente, e encaminhada 
à SEA, para análise prévia e verificação da possibilidade de 
recuperação e remanejamento entre os órgãos da Administração 
Pública. Concluído este procedimento, a alienação é promovida pela 
SEA. 

Art. 2º, §§ 1º e 3º 
da Lei Estadual nº 
5.164/75  

 

Verificar se os termos de baixa, bem como os processos de 
alienação, estão sendo encaminhados ao responsável pela escrita 
contábil para os registros de sua competência. 

Art. 94, da Lei 
4.320/64 

A alienação por doação, sempre autorizada pelo Governador do 
Estado, pode ser feita para uso próprio de Prefeitura Municipal ou de 
instituição beneficente ou cultural, declarada de utilidade pública ou 
de órgão da administração indireta e fundações estaduais. 

Art. 6º, da Lei 
Estadual nº 
5.164/75 

 

As ocorrências, em quaisquer dos casos abaixo mencionados, excetuando-
se a última hipótese, ensejarão por parte do órgão ou entidade que detém a posse 
do bem os seguintes procedimentos: a) instauração de sindicância para 
averiguação das causas do evento, ou processo administrativo para apuração de 
responsabilidade, quando for o caso; b) remessa da cópia do processo ao Setor de 
Patrimônio; e c) acionamento das companhias de seguro nos casos em que as 
causas dos eventos sejam cobertas por apólices.  

http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/1975/5164_1975_lei.doc
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 Roubo, furto ou qualquer outro tipo de desaparecimento; 

 Acidente de qualquer natureza; 

 Sinistro de qualquer natureza; 

 Demolição ou destruição provocada por iniciativa do Estado, quando 
conveniências técnicas ou administrativas assim o exigirem. 

 

Lista de Procedimentos Base Legal 

Verificar se, em caso de perda, furto ou dano de bens móveis 
permanentes pertencentes ao acervo patrimonial da unidade gestora, 
o responsável pelo bem comunica o fato ao dirigente do órgão ou 
entidade, que providenciará a investigação preliminar. 

Arts. 4º e 6º, do 
Decreto nº 1.977/08 

Caso a investigação preliminar aponte indícios que a perda, o furto 
ou o dano ocorreu por culpa ou dolo de seu responsável, será 
instaurado processo administrativo, nos termos da lei, visando ao 
restabelecimento, substituição ou indenização do bem móvel ao ente 
estatal. 

Arts. 4º e 6º, do 
Decreto nº 1.977/08 

Quando o bem móvel perdido, furtado ou danificado for restabelecido 
ou, ainda, substituído por outro de mesmas características e valor, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, não será instaurado 
processo administrativo. 

Art. 7º, do Decreto nº 
1.977/08 

 

2.6 Do Levantamento Patrimonial 

 

Levantamento é o procedimento administrativo que certifica a existência de 
um bem em um determinado local de guarda. 

No levantamento devem ser verificadas a descrição do material com os 
registros de controle patrimonial, bem como a integridade do bem e afixação do 
Número de Patrimônio. Qualquer irregularidade deve ser imediatamente comunicada à 
Unidade de Patrimônio. 

Um levantamento pode abranger um ou certo conjunto de bens ou a 
totalidade de bens existentes em um ou mais setores do órgão ou entidade. 

De acordo com a IN nº 001/2002/SEA/DIPA, o levantamento dos bens 
móveis permanentes será efetuado no formulário padrão Carga de Bens Móveis 
Permanentes – MCP 052, e será realizado por uma Comissão Interna Permanente, 
no âmbito do respectivo setorial ou seccional.  

 

Lista de Procedimentos – Levantamento Patrimonial Base Legal 

Os bens que não tiverem número de controle patrimonial e os 
adquiridos por doação deverão constar do formulário padrão 
Carga de Bens Móveis Permanentes e no campo destinado ao 

 
Itens 2.3 e 2.7, da IN 
nº 
001/2002/SEA/DIPA 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001977-005-0-2008-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001977-005-0-2008-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001977-005-0-2008-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001977-005-0-2008-006.htm
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
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número de patrimônio anterior, deverá ser preenchida a expressão 
“s/nº” (sem número). 

Quando não houver possibilidade de fixar o número do patrimônio, os 
Bens Móveis Permanentes poderão ser cadastrados em lotes. No 
entanto, esses bens devem ser idênticos, devendo ser informada a 
quantidade de bens que farão parte de cada lote no formulário 
mencionado. 

 
Item 2.4, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

Os bens móveis permanentes, que não forem semelhantes, mas que 
tenham a mesma utilidade, deverão ser cadastrados por jogos e a 
quantidade que compõe cada jogo será informada no respectivo 
formulário. 

Item 2.4.1, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

Para aqueles bens que possuem mais de um número de patrimônio, 
deverá ser considerado o último registro, sendo que as etiquetas ou 
plaquetas antigas serão substituídas pelas novas, permanecendo o 
novo registro. 

Item 2.5, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

Verificar se a Comissão Interna Permanente, após levantamento 
patrimonial, encaminha ao setor de patrimônio do respectivo órgão 
ou entidade, a relação de todos os bens, para averiguação com a 
relação dos bens anteriormente cadastrados. 

Item 2.6, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se para os bens não localizados, foi feita relação com as 
características constantes do formulário de Carga de Bens Móveis 
Permanente (MCP-052), constando a informação “bens não 
localizados”. 

 
Item 2.8, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA  

Verificar se após o término do levantamento efetuado pela Comissão 
Interna Permanente, esta encaminha no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, ao setor de patrimônio do respectivo órgão ou entidade, a 
relação dos bens permanentes não localizados, para análise e 
apuração das responsabilidades, por meio de sindicância ou 
inquérito administrativo, conforme o caso. 

 
Item 2.8, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se após levantamento efetuado pela Comissão Interna 
Permanente, o setor de patrimônio emite o Termo de 
Responsabilidade (em duas vias) – modelo padrão informatizado, e, 
se o mesmo está assinado pelo responsável do setor em que os 
bens estiverem vinculados. 

 
Item 2.9, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

Verificar se os formulários de Carga de Bens Móveis Permanentes 
(MCP-052), depois de processados estão sendo arquivados pelo 
setor de patrimônio como registro documental. 

 
Item 2.10, da IN nº 
001/2002/SEA/DIPA 

 

2.7 Do Inventário Físico 

 

Inventário é o procedimento administrativo realizado por meio de 
levantamentos físicos, que consiste no arrolamento de todos os bens existentes no 
órgão ou entidade. É o processo de contagem física dos bens com o objetivo de 
verificar a exatidão dos registros de controle patrimonial, mediante a realização de 

http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=64&lang=brazilian_portuguese
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levantamentos físicos em um ou mais setores do órgão ou entidade, bem como de 
fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial de materiais permanentes. 

Os inventários podem ser: 

 De criação (ou inicial): quando criada uma nova unidade gestora, 
com o objetivo de relacionar os bens que ficarão sob a responsabilidade de seus 
administrados; 

 De verificação: realizado a qualquer tempo, com o objetivo de 
verificar qualquer bem ou conjunto de bens, por iniciativa do Setor de Patrimônio, 
das unidades de controle patrimonial ou a pedido de qualquer detentor de carga ou 
responsável. Também pode ser realizado com o intuito de apurar indícios de 
prejuízos ao órgão, decorrentes de desaparecimentos, mau uso, ou outros fatos 
danosos, como, por exemplo, os causados por negligência, etc.; 

 De transferência: realizado quando ocorrer mudança definitiva de 
titular do órgão ou do detentor de carga patrimonial; 

 De extinção ou transformação: realizado quando determinado órgão 
ou entidade for extinto ou transformado em outro. No caso de extinção, esse 
inventário provocará o armazenamento dos bens patrimoniais em local específico a 
fim de poder ser utilizado, através de distribuição, por outros órgãos ou entidades; 

 Anual: realizado ao final de cada exercício financeiro (que coincide 
com o ano civil) por comissão de servidores (designada pelo ordenador de despesa 
do órgão) especialmente para esse fim, e visa comprovar a exatidão dos registros 
de controle de todo o patrimônio do órgão, demonstrando o acervo de cada 
detentor de carga de cada unidade gestora, o valor total do ano anterior e as 
variações patrimoniais ocorridas no exercício, elaborado de acordo com o Plano de 
Contas da Administração Pública Estadual. 

Durante a realização de qualquer tipo de inventário fica vedada toda e 
qualquer movimentação física de bens localizados nos setores abrangidos pelos 
trabalhos, exceto mediante autorização específica do gestor do órgão ou entidade. 

Os diversos tipos de inventários são realizados pela unidade de patrimônio, 
por iniciativa própria ou a pedido do gestor do órgão ou entidade ou por 
cumprimento de determinações legais, periodicamente ou a qualquer tempo e em 
quaisquer unidades, excetuando-se o anual, que é realizado por comissão 
específica. 

 

Lista de Procedimentos – Inventário Base Legal 

Verificar se o órgão ou entidade realizou o inventário de todos os 
seus bens móveis. 

Decreto nº 2.005/08 

Verificar se para fins de fechamento do balancete do mês de 
dezembro e do Balanço Anual está sendo designada comissão 

composta, preferencialmente por servidores públicos efetivos para 
proceder ao inventário dos bens permanentes existentes sob 
guarda ou responsabilidade da unidade gestora, como também 
dos bens de consumo e permanentes existentes no seu 
almoxarifado. 

Art. 25, do Decreto 
nº 1.876/2013 
 
Obs: O Decreto é 
editado no final de cada 
exercício 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/002005-005-0-2008-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
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Verificar se está sendo elaborado o inventário anual do patrimônio 
mobiliário, e se o mesmo está sendo encaminhado ao responsável 
pela escrita contábil do órgão ou entidade. 

Art. 16, XXVI do 
Decreto nº 1.420/08 

Verificar se ao Balanço Anual do órgão ou entidade está sendo 
anexada a Declaração de Regularidade do Inventário Físico* dos 
Bens Móveis Permanentes, firmada pelo ordenador de despesas e 
pelo responsável pelo setor de patrimônio.  

Se, na conclusão do inventário, forem constatadas inconsistências ou 
irregularidades que venham a impossibilitar a emissão da Declaração 
de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes, 
estas deverão ser elencadas e justificadas em documento firmado 
pelo ordenador de despesas e pelo responsável pelo setor de 
patrimônio, documento este que deverá ser anexado ao Balanço 
Anual em substituição à Declaração de Regularidade do Inventário 
Físico dos Bens Móveis Permanentes, conforme modelo abaixo. 

 
Art. 27, e parágrafo 
único do Decreto nº 
1.876/2013 

 
Obs: O Decreto é 
editado no final de cada 
exercício 

Verificar se está sendo encaminhado ao responsável pela escrita 
contábil, até o décimo dia útil do ano subseqüente ao de referência 
relação analítica dos bens móveis do órgão ou entidade datada do 
último dia do exercício findo. 

Art.16, XXVII  
Decreto nº 1.420/08 

Verificar se há realização de inventários e termos de 
responsabilidade quando da mudança de responsável pelo setor. 

Art. 94, da Lei 
4.320/64; 
 
Art. 87, da Res.TC 
16/94 

 

  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 
*DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS 

PERMANENTES 
 
 

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi procedido ao inventário físico dos 
bens móveis permanentes, em que foi constatada a existência física de todos os bens 
móveis dessa natureza, pertencentes a este órgão/entidade, inclusive dos que se 
encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de 
terceiros, cujos documentos comprobatórios se encontram arquivados no Setor de 
Patrimônio. Atestamos, ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes 
pertencentes a terceiros e que se encontram em poder deste órgão/entidade. 
Declaramos, por último, que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de 
contabilidade por ocasião do encerramento do exercício. 
Por fim, declaramos que os bens sujeitos à reavaliação no exercício de 2012, de acordo 
com cronograma aprovado pela Instrução Normativa Conjunta DGPA-SEA/DCOG-
SEF   nº001, de 12 de abril de 2011, foram submetidos a este procedimento e as 
respectivas alterações devidamente registrados no sistema de patrimônio do Estado. 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para que produza 
os efeitos legais. 

 
Local e data. 

   

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001876-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
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Assinatura do Responsável pelo Setor de Patrimônio 
Nome: 
Matrícula: 

  
Assinatura do Ordenador de Despesas 
Nome: 
Matrícula: 
 

 

 

2.8 Procedimentos Gerais 

 
 

 
Lista de Procedimentos Gerais 
 

Base Legal 

Verificar se o órgão ou entidade mantém cadastro e registro 
atualizados do patrimônio do órgão ou entidade. 

Art. 16, XII do 
Decreto nº 1.420/08 

Verificar se o órgão ou entidade mantém registros mensais das 
entradas e saídas de bens patrimoniais mobiliários e repassa as 
informações ao responsável pela escrita contábil, até o terceiro dia útil 
do mês subsequente. 

Art. 16, XXV, do 
Decreto nº 1.420/08 

Verificar se as aquisições (inclusive por adiantamento), incorporações 
e baixas, cessões, doações e permutas estão sendo registradas na 
contabilidade. 

Art. 85,  da 
Resolução nº TC 

16/94; 
 

Art. 85, da Lei 
Federal nº 4.320/64 

 

Verificar se os servidores da área de patrimônio dão conhecimento à 
autoridade administrativa competente no caso de ocorrência de 
desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao 
erário, para instauração de Tomada de Contas Especial. 

Art. 137, da LC nº 
381/07; 

 
Art. 2º, do Decreto 

nº 1.977/08. 

Verificar se a contabilidade mantém atualizada as relações de 
responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, cujo rol será 
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 

Art. 147, da LC nº 
381/07; 

 
Art. 83, da Lei nº 

4.320/64 

Verificar se a Contabilidade mantém registro sintético dos bens 
móveis. 

Art. 95, da Lei nº 
4.320/64 

 

 

 

 

 

http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001420-005-0-2008-003.htm
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/resolucao_n_16-1994_consolidada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/001977-005-0-2008-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2008/001977-005-0-2008-006.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000381-010-0-2007-001.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
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3 CONTROLE INTERNO SOBRE O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

O Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial - SAGP tem por 
finalidade desburocratizar, descentralizar e desconcentrar as atividades de 
patrimônio de forma sistemática e articulada com os demais órgãos, entidades 
e demais sistemas administrativos do Poder Executivo Estadual.  

O SAGP visa a assegurar a uniformidade da legislação, por meio da 
normatização, orientação e controle. 

Na Administração Pública Estadual a Secretaria de Estado da 
Administração é o Órgão Central do Sistema de Gestão Patrimonial, conforme 
Decreto nº 1.420/08.  Por sua vez, a Diretoria de Gestão Patrimonial é o núcleo 
técnico deste Sistema.  Subordinado a essa Diretoria, a Gerência de Bens Imóveis 
– GEIMO, é a responsável, como já implícito na própria denominação, pela gestão 
patrimonial dos Bens Imóveis do Estado, no entanto o efetivo controle, as ações e a 
implementação das orientações devem ocorrer de forma descentralizada nos 
órgãos e entidades. 

Os órgãos setoriais, órgãos seccionais e unidades administrativas 
descentralizadas possuem vinculação técnica ao órgão central do sistema. 

Diante da abrangência e complexidade dos temas abordados, e que não se 
esgotam neste contexto, o que se pretende é dar um passo inicial que certamente 
norteará as ações daqueles que no dia a dia convivem com a omissão ou as 
lacunas dos procedimentos previstos. 

 

3.1 Definições 

 

Escritura: documento que prova um contrato ou ato jurídico translativos ou 
declaratório da propriedade imóvel e os constitutivos de direitos reais, escrito por 
um tabelião ou oficial público e testemunhado por duas pessoas. O mesmo que 
instrumento público. 

Certidão de Propriedade: documento expedido pelo Cartório de Registro 
de Imóveis, com número de ordem para pronta identificação, que expressa 
individualidade ao imóvel, sua situação geográfica e sua perfeita descrição, em que 
serão transcritos os atos de Registro e Averbação, espelhando todo o estado físico 
e jurídico do bem imóvel. Pode ser substituída por uma Ficha de Matrícula. 

Ficha de Matrícula: documento expedido pelo Cartório de Registro de 
Imóveis, com número de ordem para pronta identificação, que expressa 
individualidade ao imóvel, sua situação geográfica e sua perfeita descrição, em que 
serão transcritos os atos de Registro e Averbação, espelhando todo o estado físico 
e jurídico do bem imóvel. 

Registro: ato que tem por finalidade lavrar os atos translativos ou 
declaratórios da propriedade imóvel e os constitutivos de direitos reais.  

Averbação: ato que tem por finalidade lavrar as alterações e extinções do 
ato de registro, as ocorrências que venham alterar o registro e a própria Certidão de 
Propriedade ou Ficha de Matrícula. 
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3.2 Embasamento legal e doutrinário 

 

 Decreto 2.807/09 – Dispõe sobre o controle e os registros dos bens 
imóveis no âmbito dos órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica 
e Fundacional, e estabelece outras providências; 

 

 Decreto 2.184/14 – altera o art. 2º e acrescenta o § 4º ao art. 5º do 
Dec. 2.807/2009; 

 

 OT 0006/09 de 06/09/2009 – Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual a respeito dos procedimentos sobre a 
responsabilidade, os registros e os controles dos Bens Imóveis no âmbito dos 
Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual direta, inclusive Fundos, 
Autárquica e Fundacional. 

 

3.3 Dos Responsáveis pelos Bens Imóveis 

 

Ao titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade compete representar o 
Estado junto aos Serviços de Notas, aos Cartórios de Registro de Imóveis e aos 
Municípios, nos procedimentos de compra, doação, dação em pagamento, 
permuta, venda, cessão de uso, concessão de uso, permissão de uso, comodato, 
locação, desapropriação, reversão, retificação, desmembramento e amembramento 
de imóveis sob sua administração, desde que devidamente autorizado por Lei.  

Compete ao titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade atribuir a 
responsabilidade para implementação do disposto neste Decreto ao Gerente de 
Apoio Operacional ou ocupante de cargo análogo, podendo este designar um 
servidor ou empregado no âmbito de sua gerência, com a responsabilidade para 
implantar, acompanhar e controlar os registros dos bens imóveis de forma 
centralizada. 

 

Lista de Procedimentos – Dos Responsáveis pelos Bens Imóveis Fundamentação 

Verificar se a responsabilidade pela implementação de ações, 
acompanhamentos e controle dos registros, determinados pelo 
decreto 2.807/09, foram atribuídas ao Gerente de Apoio Operacional 
ou ocupante de cargo análogo.  

Obs: Poderá haver a designação da responsabilidade acima, a um 
servidor ou empregado, no âmbito da gerência. 

 
Art. 2º, § 1º do 

Decreto nº 
2.807/09 

 
OT 0006/09 de 

06/09/2009 

Verificar se a implementação das ações decorrentes de obras, desde 
o seu planejamento até a execução, passando pela manutenção das 
regularidades necessárias junto aos órgãos públicos competentes, 
especialmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e o 
Município, inclusive a averbação das benfeitorias e obras no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca onde estiver localizado o imóvel, 

Art. 2º, § 2º do 
Decreto nº 
2.807/09; 

 
OT 0006/09 de 

06/09/2009 
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está sendo feita pelo  Gerente de Infra-Estrutura, se houver, ou o 
servidor ou empregado designado no âmbito de sua gerência. 

Verificar se nas unidades administrativas descentralizadas (escolas, 
hospitais, delegacias, etc) o superior hierárquico está sendo o 
responsável pela implementação das medidas de implementação, 
acompanhamento e controle de registros.  

Art. 3º do Decreto 
nº 2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

 

3.4 Da Titularidade e Administração dos Bens Imóveis 

 

3.4.1 Imóveis da Administração Direta 

 

A relação das pessoas jurídicas de direito público está prescrita no artigo 
41, do Código Civil Brasileiro, e nele não estão contemplados os poderes e/ou 
órgãos estatais (como as Secretarias de Estado), inclusive fundos a eles 
vinculados. Neste contexto, pode-se afirmar que eles não têm personalidade 
jurídica, nos termos da lei, para adquirir imóveis em nome próprio, não podendo 
subscrever a escritura pública de compra e venda de imóveis. Portanto, não podem 
ser titular de direito real de propriedade sobre imóveis. 

Nesse contexto, é certo que somente o Estado de Santa Catarina tem 
aptidão jurídica para figurar como proprietário, bem como firmar qualquer contrato 
que envolva Bens Imóveis. 

 

Lista de Procedimentos – Da Titularidade dos Imóveis da 
Administração Direta 

Fundamentação 

Verificar se os bens imóveis adquiridos pelos órgãos da 
Administração Pública Estadual Direta, inclusive Fundos, estão 
sendo escriturados e registrados nos Cartórios de Registros 
Imobiliários, em nome do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 
sob nº 82.951.229/0001-76. 

 

Obs: Quando o imóvel, que está em uso pelo órgão ou entidade, não estiver 
em nome do Estado de Santa Catarina, o responsável pelo mesmo deverá 
proceder a transferência de sua titularidade, junto ao Cartório de Registro 
Imobiliário da Comarca onde estiver localizado o bem, mediante 
requerimento formal devidamente protocolado. Inclui-se nesse contexto, a 
situação dos bens imóveis cuja titularidade ainda está em nome de 
Autarquias ou Fundações extintas, sem que haja entidade sucessora de suas 
competências. 

Art. 4º do Decreto 
2.807/09; 
 
Decreto n.º 
1.526/08; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009; 
 

Verificar se o titular da Secretaria de Estado da Administração, o 
Diretor de Gestão Patrimonial ou o titular da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional (SDR), no âmbito de abrangência a que 
pertencer o imóvel, está representando o Estado junto às Serventias 
Extrajudiciais e aos municípios, nos procedimentos de alienação, 
aquisição, outorga de uso, empréstimo, locação, reversão, retificação, 
desmembramento e amembramento de imóveis da administração 
direta, desde que devidamente autorizado por lei, quando necessário, 

Art. 1º do Decreto 
2.184/2014.  
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em todos os atos em que este Estado seja contratante ou 
interessado. 

Verificar se as informações acima são devidamente atualizadas junto 
aos Cartórios de Registros de Imóveis, aos Municípios e ao Sistema 
de Gestão Patrimonial – SIGEP. 
 

Art. 6º, § 1° do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 
 
 

 

3.4.2 Imóvel das Autarquias e Fundações 

 

Os Bens Imóveis das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais devem 
ser escriturados e registrados em nome das mesmas, uma vez que elas possuem 
personalidade jurídica, devendo figurar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ da respectiva entidade.  Além da titularidade, o registro e o controle desses 
Bens Imóveis serão realizados diretamente pelas Autarquias e Fundações. 

Os bens imóveis dos órgãos da Administração Pública Estadual Direta, 
inclusive Fundos, em uso pelas Autarquias e Fundações, permanecerão em nome 
do Estado de Santa Catarina de acordo com o art. 4º do Decreto 2.807/09. 

Os bens imóveis das Autarquias e Fundações ativas, em uso pelos órgãos 
da Administração Pública Estadual Direta, inclusive Fundos, permanecerão em 
nome das respectivas Entidades. 

 

Lista de Procedimentos – Da Titularidade dos Imóveis das 
Autarquias e Fundações Públicas 

Fundamentação 

Verificar se os bens imóveis adquiridos pelas Autarquias e Fundações 
estão sendo escriturados e registrados nos Cartórios de Registros de 
Imóveis em nome das mesmas, devendo figurar no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – RFB da matriz da respectiva Entidade.  

Obs: Deverá ser transferida a titularidade de imóvel da Autarquia ou 
Fundação extintas, para Entidade que lhes sucede as competências e 
que está em uso do bem, mediante requerimento formal devidamente 
protocolado junto ao Cartório de Registro Imobiliário da Comarca 
onde o imóvel estiver localizado.  

Art. 5º, § 1º do 
Decreto nº 
2.807/09 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se as informações acima são devidamente atualizadas junto 
aos Cartórios de Registros de Imóveis, aos Municípios e ao Sistema 
de Gestão Patrimonial – SIGEP. 

Art. 6º, § 1° do 
Decreto nº 
2.807/09; 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 
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3.5 Do Levantamento dos Bens Imóveis 

 

O responsável no órgão ou entidade deverá realizar um rastreamento de 
todos os Bens Imóveis de sua propriedade ou de titularidade do Estado de Santa 
Catarina que estejam em uso pela administração.   

 

Lista de Procedimentos – Do Levantamento dos Bens Imóveis Fundamentação 

Verificar se o responsável está realizando levantamento dos imóveis 
pertencentes ao órgão ou entidade, por meio de consultas formais 
aos Municípios e aos Cartórios de Registro de Imobiliários das 
comarcas onde possivelmente este tenha imóveis de sua titularidade 
ou que esteja sendo pelo mesmo utilizado. Em ambas consultas, 
deverá ser solicitado o levantamento dos Bens Imóveis dos seguintes 
Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas – CNPJ: 

a) Todos os CNPJ em uso ou já utilizados pelo Órgão ou Entidade, 
inclusive já baixados; 

b) CNPJ sob o nº  82.951.229/0001-76 do Estado de Santa Catarina; 

c) CNPJ sob os nºs 82.951.310/0001-56 e 82.951.310/0006-60 da 
Secretaria de Estado da Fazenda; 

d) CNPJ sob nº 82.951.351/0001-42 da Secretaria de Estado da 
Administração; 

e) CNPJ sob nº  82.951.351/0005-76 do Fundo Patrimonial; 

f) CNPJ sob nº 82.951.328/0001-58 da Secretaria de Estado da 
Educação; e  

g) CNPJ sob nº 82.951.245/0001-69 da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

 

Obs: O Estado de Santa Catarina, para a obtenção das Fichas de 
Matrículas dos Imóveis de sua titularidade com as informações e 
averbações atualizadas do imóvel, tem isenção das custas 
cartorárias, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 
161/97. 

Art. 7º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se o responsável, de posse das Certidões de Propriedade 
e/ou Fichas de matrículas emitidas pelos Cartórios de Registro de 
Imóveis e da relação dos bens imóveis obtidas nos Municípios, realiza 
visita “in loco” aos mesmos, confronta os documentos e informações 
obtidas com os bens imóveis cadastrados no Sistema de Gestão 
Patrimonial – SIGEP e procede às atualizações que se fizerem 
necessárias.  

Obs: No caso de imóveis não cadastrados no SIGEP: proceder à 
alimentação do Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP, com o intuito 
de obter a consonância dos registros imobiliários dos Cartórios e dos 
Municípios com os da Administração Pública Estadual; 

No caso de imóveis que não pertençam ao Estado: informar 
formalmente ao Município a relação dos imóveis que não lhe 

Art. 7º, § 1° do 
Decreto nº 
2.807/09; 
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pertencem, informando quando possível o real proprietário dos 
mesmos e seu CNPJ, para a regularização do registro imobiliário. 

Verificar, no caso de identificação de bens imóveis que estão em 
posse do Estado e que, por algum motivo, ainda não estão 
escriturados em nome do Estado de Santa Catarina, das Autarquias 
ou Fundações, ou no caso de imóveis do Estado que estejam sendo 
ocupados indevidamente por terceiros, se o responsável está 
comunicando a Secretaria de Estado da Administração - SEA, por 
meio de processo constituído no Sistema de Protocolo Padrão - SPP, 
para que esta proceda ou oriente a devida regularização. 

Art. 7º, § 2° do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 

 

3.6 Do Processo no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SPGe para 
cada Imóvel 

 

Além dos registros no SIGEP, há a necessidade que todos os órgãos e 
entidades tenham, de forma atualizada, todas as informações de cada um dos 
imóveis de sua propriedade ou de titularidade do Estado de Santa Catarina que 
estejam em uso pelo órgão ou entidade.   

 

Lista de Procedimentos – Do Processo no SSP para cada Imóvel Fundamentação 

Verificar se o órgão ou entidade mantém os documentos e registros, 
em processo específico, de forma individualizada por imóvel, autuado 
no Sistema Gestão de Protocolo Eletrônico – SPGe, ou sistema que 
venha a substituí-lo, em ordem cronológica, e devidamente 
numerados, desde a sua aquisição ou no momento em que assumiu a 
responsabilidade sobre o mesmo até sua alienação ou quando deixar 
de utilizá-lo. 

Art. 8º, § 1º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se, nos processos específicos de cada imóvel, mantido no 
órgão ou na entidade usuária do mesmo, constam, pelo menos os 
seguintes documentos: 

 relatório “Dados do Imóvel” emitido pelo SIGEP, devidamente 
atualizado; 

 cópia da atribuição de responsabilidade e uso do imóvel em nome 
do Órgão ou Entidade, sendo: 

 Portaria: Estado de Santa Catarina aos Órgãos da Administração 
Direta; 

 Termo de Cessão: Estado de Santa Catarina às Autarquias ou 
Fundações; 

 Lei e Termo de Cessão ou Permissão: Estado de Santa 
Catarina aos Municípios ou União; 

 Lei e Termo de Concessão ou Permissão: Estado de Santa 
Catarina às Entidades Privadas; 

 Resolução: Autarquias ou Fundações às suas Unidades 
Administrativas; 
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 Resolução e Termo de Cessão: Autarquias ou Fundações ao 
Estado de Santa Catarina; 

 Lei, Resolução e Termo de Cessão: Autarquias ou Fundações 
aos Municípios ou União; 

 Lei, Resolução e Termo de Concessão ou Permissão: 
Autarquias ou Fundações às Entidades Privadas; 

  Lei Municipal e Termo de Cessão: Municípios ao Estado de 
Santa Catarina; 

 Portaria Ministerial e Termo de Cessão: União ao Estado de 
Santa Catarina; 

 Termo de Comodato, se gratuito, ou Contrato de Aluguel, se 
oneroso: Entidade Privada ou Particular ao Estado de Santa 
Catarina; 

 Certidão de Propriedade ou Ficha de Matrícula do imóvel 
atualizada obtida junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

 Cópia da folha constante do Carnê de IPTU em que estão todos 
os dados do imóvel, inclusive a Inscrição Imobiliária do Imóvel no 
Cadastro Imobiliário do Município, que deverá ser anexada 
anualmente ao processo; 

 Cópia da guia constante do Carnê de IPTU utilizada para o 
pagamento das taxas de coleta de lixo, devidamente autenticada pelo 
banco arrecadador ou acompanhada da Ordem Bancária – OB 
emitida pelo SIGEF, que deverá ser anexada anualmente ao 
processo; 

 Certidão Negativa de Débitos do Imóvel, devidamente atualizada, 
emitida na respectiva Inscrição Imobiliária do bem imóvel no Cadastro 
Imobiliário do Município, obtida junto ao Município; 

 Cópia de documento de CCIR – Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural (no caso de imóveis rurais) emitido pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; 

 Alvará de Funcionamento da Unidade Administrativa, 
devidamente atualizado; 

 Certidão Negativa de Débito – CND relativa à matricula no 
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – 
CEI/INSS das obras realizadas no imóvel, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB; 

 Alvará de Construção, em caso de obras realizadas no imóvel, 
emitido pelo Município; 

 Habite-se da Vigilância Sanitária, em caso de obras realizadas no 
imóvel; 

 Habite-se do Corpo de Bombeiros, quando da realização de 
obras em imóveis, quando for exigível; 

 Habite-se ou a Certidão Municipal da Obra emitido pelo Município 
onde a construção foi realizada, de acordo com a nomenclatura 
utilizada no Município; 

Cópia dos projetos “as built” da obra realizada no imóvel, inclusive em 

 
 
 
 
Art. 8º, § 2º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8º, § 2º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 
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meio magnético.  

Verificar, para efeito de controle e acompanhamento, se a Ficha de 
Matrícula do imóvel está sendo atualizada, junto ao Cartório de 
Registro Imobiliário, quando: 

 da abertura do processo de cada bem imóvel; 

 da averbação de qualquer obra realizada no imóvel; e  

  o imóvel deixar de ser utilizado pelo órgão ou entidade, inclusive 
em casos de extinção do órgão ou entidade que o estiver utilizando. 

Art. 8º, § 3º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se o responsável pelo controle do patrimônio imobiliário, no 
caso de identificação de imóvel que não está mais sendo utilizado 
pelo órgão ou entidade, está remetendo o respectivo processo 
contendo todos os documentos e tramitações referentes ao mesmo à 
Secretaria de Estado da Administração, para os devidos 
encaminhamentos. 

Obs: Caberá ao órgão ou entidade que deixar de utilizar o imóvel 
efetivar a transferência imediata da titularidade das contas de energia 
elétrica e água e esgoto nos cadastros das concessionárias destes 
serviços públicos ou o desligamento da unidade consumidora, com o 
objetivo de evitar a continuidade de geração de faturas em seu nome 
e CNPJ.   

Art. 8º, § 4º do 
Decreto nº  
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

 

3.7 Do Sistema de Gestão Patrimonial - SIGEP 

 

Para que se viabilize as informações relativas aos Bens Imóveis aos órgãos 
e entidades, a Secretaria de Estado da Administração desenvolveu e gerencia o 
Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP , acessível no sítio www.sea.sc.gov.br. 

O Gerente de Apoio Operacional, quando houver, ou o Gerente de 
Administração ou cargo análogo, deverá entrar em contato com a Gerência de 
Bens Imóveis - GEIMO, para solicitar o acesso ao Sistema por meio do e-mail 
sigep@sea.sc.gov.br ou telefone (48) 3221-8555. 

 

Lista de Procedimentos – Do Sistema de Gestão Patrimonial - 
SIGEP 

Fundamentação 

Verificar se os órgãos ou entidades estão adotando medidas para a 
implementação e operacionalização do SIGEP, de modo a manter 
atualizadas todas as informações, sendo vedada a inclusão de 
informações falsas ou inexistentes. 

Art. 6º, § 1º do 
Decreto 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se cada órgão ou entidade está cadastrando, pelo menos, 
dois usuários no SIGEP. 

Obs: Um dos responsáveis pela operacionalização do Sistema deverá 
ser da Gerência de Apoio Operacional ou estrutura análoga, e o outro 
da Gerência de Infra-Estrutura, se houver, responsável pelas 
benfeitorias e obras. 

Art. 6º, § 2º do 
Decreto 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 
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http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
https://sigep.sea.sc.gov.br/content/index.php
http://www.sea.sc.gov.br/
mailto:sigep@sea.sc.gov.br
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
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Verificar se os usuários estão procedendo ao cadastro e atualização 
dos Bens Imóveis no SIGEP a partir de documentos originais obtidos 
junto ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca e ao Município 
onde o imóvel estiver localizado.  

Obs: Todos esses documentos, entre outros, deverão permanecer 
arquivados junto ao setor responsável pelos Bens Imóveis, em 
processo específico, de forma individualizada por imóvel, todos 
autuados no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe, ou 
sistema que venha a substituí-lo.   

OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se, ao final de uma obra, está sendo realizado registro da 
mesma no SIGEP.  

Obs: Toda documentação deverá ser juntada ao processo do 
respectivo bem imóvel.  

OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se os Bens Imóveis estão sendo registrados no SIGEP de 
forma analítica e contendo informações suficientes que não restem 
qualquer dúvida acerca de que imóvel se refere.  

Obs: Os registros no SIGEP somente serão homologados pelo órgão 
central do Sistema de Gestão Patrimonial, e assim passar a ter 
validade efetiva, se, juntamente com os mesmos, forem anexados os 
documentos, em formato digital (escaneados), que comprovem a 
validade dos registros efetivados pelo responsável pelos bens imóveis 
no Órgão ou Entidade 

OT 0006/09 de 
06/09/2009; 

 
Art. 96 da Lei 
Federal nº 
4.320/64). 

Verificar se o responsável pelo controle e registro de Bens Imóveis do 
seu órgão ou entidade está retirando periodicamente relatórios no 
SIGEP, contendo todos os imóveis de titularidade ou que estão em 
uso pelo órgão ou entidade.  

Obs: Com a obtenção dos relatórios periódicos, tem-se como escopo 
regularizar os cadastros e obter a consonância do cadastro dos 
imóveis no SIGEP com os registros dos imóveis nos Municípios e nos 
Cartórios de Registro de Imóveis, com a atualização, ao menos anual, 
dos sistemas informatizados com a realidade física que se encontram 
os mesmos, bem como com as demais regularidades relacionadas 
com taxas e contribuições das esferas municipal, estadual e federal e 
tarifas incidentes no uso do imóvel – energia elétrica, água e esgoto, 
condomínio, etc. 

OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se as aquisições, cessões, permutas, alienações, baixas, 
reavaliações e quaisquer alterações havidas estão sendo registradas 
no SIGEP e, oportunamente, informadas à contabilidade do órgão ou 
entidade titular do Bem Imóvel para o devido registro contábil. 

OT 0006/09 de 
06/09/2009 

 

3.8 Da Regularidade das Taxas Incidentes sobre os Bens Imóveis 

 

O órgão ou entidade deverá pagar anualmente as taxas cobradas nos 
carnês do Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU, como a taxa de coleta de 
lixo, e outras contribuições relativas aos bens imóveis que for proprietário ou 
usuário, observando que os órgãos, Autarquias e Fundações da Administração 
Pública Estadual são imunes ao IPTU ou qualquer outro imposto. 

http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf


 46 

O usuário do imóvel no órgão ou entidade será o responsável pelo 
pagamento também das contas de energia elétrica e dos serviços com água e 
esgoto da respectiva unidade consumidora, relativo aos imóveis que estiver 
utilizando, que foram concedidos ou cedidos pelo Estado, de forma onerosa ou 
gratuita, para outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ou, 
ainda, para particulares. 

 

Lista de Procedimentos – Da Regularidade das Taxas Incidentes 
sobre os Bens Imóveis 

Fundamentação 

Verificar se o usuário do imóvel mantém atualização do endereço no 
Município, para que o carnê de IPTU seja enviado ao endereço 
correto e seja pago no prazo, aproveitando o desconto que se 
concede pelo pagamento até o vencimento, evitando-se a 
inadimplência do órgão ou entidade usuária e o conseqüente 
pagamento de s e juros. 
 
Obs: O endereço deverá estar atualizado no Cadastro de Inscrição 
Imobiliária do Município ou nos cadastros da União, se for o caso. 

Art. 9º, § 1º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se o carnê de IPTU está sendo recebido em tempo hábil 
para pagamento das taxas e contribuições. Caso este não seja 
recebido em até 15 dias antes do vencimento (tempo razoável para o 
processamento da despesa), o responsável no órgão, entidade 
titular ou usuária dos imóveis, deverá acessar a Internet, para 
emitir a 2ª via do carnê no site, ou dirigir-se até a sede do Município 
para obtê-la. 
 
Obs: Objetivando a regularização dos dados dos imóveis, nos 
processos específicos de cada imóvel, mantido no órgão ou na 
entidade usuário do mesmo, deverá se requerida uma CND 
atualizada para cada imóvel, para se manter a regularidade das 
taxas para cada bem, obtida com a respectiva inscrição imobiliária 
atualizada junto ao Município onde o imóvel estiver localizado (vide 
item 6.6). 

Art. 10, do Decreto 
nº 2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se no carnê apresentado estão sendo cobradas apenas 
taxas; e se estas foram criadas por lei. Constatando-se a 
regularidade, deverá recolhê-las com as despesas acessórias 
incidentes.  

OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se no órgão ou entidade usuária do imóvel há o controle dos 
carnês de IPTU, através de planilha com as seguintes informações:  

 Inscrições Imobiliárias dos Imóveis que for proprietário ou usuário; 

 Nome da unidade administrativa que utiliza o respectivo Imóvel; 

 Valor total das taxas cobradas no carnê de IPTU para cada imóvel. 
 

OT 0006/09 de 
06/09/2009 

Verificar se as taxas e contribuições cobradas pelos municípios e 
pela União correspondem a um bem imóvel efetivamente utilizado 
pelo órgão ou entidade, de propriedade ou de titularidade do Estado 
de Santa Catarina, das Autarquias ou Fundações.  
Em não pertencendo o imóvel ao Estado, o responsável no órgão ou 
entidade deverá devolver o respectivo carnê, formalmente ao 
Município, comunicando que o mesmo não corresponde a um imóvel 
de sua propriedade ou posse e ainda providenciar a retificação dos 
dados cadastrais no mesmo, apresentando Ficha de Matricula do 
imóvel atualizada, retirada no Cartório de Registro de Imóveis.  

Art. 10, parágrafo 
único do Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
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Obs: Para que não existam pagamentos indevidos de taxas, 
periodicamente o responsável pelos imóveis deverá emitir relatório 
no Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP de todos os imóveis que 
estão sendo utilizados pelos órgãos e entidades, discriminando os 
que são de propriedade do Estado e, também, os que não faz uso.  
As atualizações do SIGEP, do Cadastro de Registro de Imóveis e do 
Cadastro Imobiliário do Município são medidas necessárias para 
evitar que o Estado pague, por exemplo, tributos em duplicidade ou 
àqueles que não correspondam a seus imóveis, como nos casos de 
Bens Imóveis utilizados por terceiros e registrados em nome do 
Estado. 
 

Verificar se a responsabilidade pela liquidação da despesa pública 
relativa a taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel está sendo 
daquele servidor ou empregado que tenha condições efetivas de 
aferir, pessoal e diretamente, os serviços cobrados.  

Obs: Neste caso, recomenda-se que seja o responsável pelos Bens 
Imóveis no órgão e entidade. Sugere-se, que para este fim, o 
responsável extraia um relatório atualizado dos imóveis em uso pelo 
órgão e entidade emitido a partir do SIGEP. 

OT 0006/09 de 
06/09/2009 
 

 

3.9 Da Regularidade das Obras 

 

Cabe ao Gerente de Infra-Estrutura do órgão ou entidade ou quem o 
substitua ao inicio de cada obra ou reforma, além da inclusão no Sistema Integrado 
de Controle de Obras Públicas – SICOP, a comunicação formal ao Gerente de 
Apoio Operacional ou cargo análogo, a responsabilidade para implantar e 
acompanhar as ações relacionadas ao controle e registro de Bens Imóveis de 
forma centralizada no órgão ou entidade. 

  

3.9.1 Na Receita Federal do Brasil  

 

Para o pagamento da última parcela da obra conclusa, deverá ser exigido 
da construtora a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND relativa à 
matricula no Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI/INSS 
da obra.  

Deve-se observar se a matrícula constante da Certidão Negativa de Débito 
– CND da obra confere com o Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro 
Social – CEI que foi fornecido pelo INSS antes do início da construção e, também, 
se no mesmo consta o nome da empresa contratada para a execução da obra. 

A ausência desta CND desguarnece a Administração Pública Estadual, 
diante de eventual pendência pela falta dos recolhimentos obrigatórios, podendo 
responsabilizar, de forma solidária, os ordenadores de despesas do órgão ou 
entidade que contratou a construtora. A falta desta regularidade, além da sujeição à 
, pode comprometer a unidade e, até mesmo o Estado, no que se refere à 
habilitação aos recursos de convênios com a União. 

http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
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3.9.2 No Município 

 

Assim que conclusa a obra, o Município deverá ser procurado para que se 
proceda à avaliação da obra executada. Nesta, será averiguado se a mesma foi 
realizada em conformidade com o que foi projetado. O próprio projeto, em outro 
momento, já foi avaliado pelo órgão competente no Município. Agora, precisa-se da 
certeza da fidelidade da sua execução. O instrumento requerido para estes fins é o 
“Habite-se”. 

Após a obtenção do habite-se, o imóvel estará regularizado para a 
averbação das obras necessárias a serem efetuadas no Cartório de Registro de 
Imóveis e posteriormente no SIGEP. 

 O “Habite-se” é uma autorização municipal para ocupação do imóvel, 
trazendo, aos seus ocupantes e usuários, segurança. Este pedido de permissão 
conferido para habitar o imóvel deve ser requerido junto à Administração Municipal.  

Maiores informações sobre este assunto também podem ser obtidas na 
Apostila do Curso de Auditoria em Obras Públicas, promovido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina – disponível no SIGEP, na área de download. 

 

3.9.3. Das Escriturações, Averbações e Registros 

 

Deverão ser escrituradas as transações que o Estado promover, logo após 
sua efetiva autorização legal, mediante a apresentação dos documentos exigidos 
elo Serviço de Notas e comprovantes de pagamentos, quando houver. 

Averbação é o ato que escritura as alterações e extinções do ato de 
registro, as ocorrências que venham alterar o registro e a própria matrícula.  

O registro é ato realizado junto ao Cartório de Registro de Imóvel que 
garante ao verdadeiro proprietário, além da propriedade, a legitimidade para, de 
acordo com as suas necessidades, ocupá-lo ou lhe dar a destinação mais 
conveniente.  

Para a averbação de obra deve ser apresentado requerimento do 
proprietário do imóvel, indicando o número da matrícula, o endereço do imóvel, a 
área construída e o valor atribuído à obra. Com o intuito de manter atualizada a 
Ficha de Matrícula do imóvel, deve o proprietário providenciar a averbação da obra 
logo após a sua conclusão. 

Quanto ao registro e averbações dos Bens Imóveis da Administração 
Pública Estadual, é relevante salientar a previsão de isenção de custas judiciais e 
emolumentos relacionados à prática de atos que envolvem estes registros públicos. 
(Lei Complementar nº 161, de 23/12/1997, art. 33). 

A regularização da averbação da obra após a conclusão é necessária para 
que não existam problemas posteriores com a alienação do imóvel, que gerariam, 
com a inadimplência, tributação para o proprietário, inclusive com a incidência de s 
e juros. 

http://www.10risp.com.br/requerimentos_novos/avconstrucaodemolicaoampliacao.pdf
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Lista de Procedimentos – Das Escriturações, Averbações e 
Registros 

Fundamentação 

Verificar se o órgão ou entidade titular ou usuário do bem imóvel, para 
efeito de averbação, está apresentando no Cartório de Registro de 
Imóveis, a relação dos seguintes documentos: 

 habite-se ou a Certidão Municipal da Obra emitido pelo Município 
onde a construção foi realizada, de acordo com a nomenclatura 
utilizada no Município; e 

 Certidão Negativa de Débito – CND relativa à matricula no 
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – 
CEI/INSS da obra, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB.   

 

 
Art. 12, do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009; 
 
 

Art. 167, 
inciso II, item 
4 da Lei nº 
6.015/73. 

Verificar se o órgão ou entidade está averbando e registrando, junto 
aos cartórios de registro de imóveis da comarca onde o bem imóvel 
estiver localizado, nas Certidões de Propriedade ou Fichas de 
Matrículas dos bens imóveis de titularidade do Estado de Santa 
Catarina, das Autarquias e Fundações que estejam em uso pelo 
órgão ou entidade, as seguintes situações: 

 todas as mudanças de denominação e de numeração dos prédios; 

  a construção da edificação ou da ampliação; 

  a reconstrução; 

 a demolição; 

 o desmembramento; e  

 o loteamento de imóveis.  

Art. 12 do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 

Art. 167, 
inciso II, item 
4, da Lei nº 
Federal 
6015/73. 

Verificar se após a conclusão da obra, o responsável pelos bens 
imóveis está providenciando a alimentação destes dados no SIGEP 
(vide item 6.7) e os lançamentos adequados no sistema de 
contabilidade, com o comprovante deste registro.  

OT 0006/09 de 
06/09/2009; 
 

 

3.9.4. Dos Registros Contábeis 

 

Todos os Bens Imóveis deverão estar registrados na contabilidade de 
forma sintetizada, com base em relatórios emitidos a partir do SIGEP. (art. 95 da 
Lei Federal nº 4.320/64). 

 

Lista de Procedimentos – Dos Registros Contábeis Fundamentação 

Verificar se estão registrados contabilmente no Fundo Patrimonial, 
vinculado à Secretaria de Estado da Administração, os seguintes 
imóveis: 

 
Art. 13, § 1º do 
Decreto nº 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/images/stories/orientacao/despesa_publica/ot_0006-09_bens_imveis.pdf
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2009/002807-005-0-2009-005.htm
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 de propriedade da Administração Direta que estejam em nome do 
Estado de Santa Catarina, CNPJ nº. 82.951.229/0001-76; 

 que ainda estejam indevidamente em nome de órgãos estatais 
(como as Secretarias de Estado); inclusive 

 fundos vinculados a órgãos, ou ainda em nome de autarquias e 
fundações extintas, isto é, que estão em fase de regularização da 
respectiva titularidade.  

2.807/09; 
 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009; 
 
 
 

Verificar se os Bens Imóveis que estão sendo utilizados pelas 
Autarquias e Fundações, inclusive aqueles que porventura ainda 
estejam indevidamente em nome de autarquias e fundações extintas, 
estão registrados contabilmente na respectiva entidade titular. 

Art. 13, § 2º do 
Decreto nº 
2.807/09; 
 
OT 0006/09 de 
06/09/2009; 

Verificar se as aquisições, cessões, permutas, alienações, baixas, 
reavaliações e quaisquer alterações havidas estão sendo informadas 
à contabilidade do órgão ou entidade titular do Bem Imóvel para o 
devido registro contábil. 

Obs: No que concerne à contabilização das obras em andamento, 
deverá ser adotado o que dispõe a Norma Técnica nº 013/2005, da 
Diretoria de Contabilidade Geral –DCOG, da Secretaria de Estado da 
Fazenda, recomendando-se observar os procedimentos a serem 
efetuados: 

 no órgão que executou a obra; 

 na Secretaria de Estado da Administração; e 

 na transferência de responsabilidade para execução da obra. 

 

OT 0006/09 de 
06/09/2009; 

Verificar se há registros contábeis de Bens Imóveis constantes do 
próprio órgão, entidade ou até mesmo outro já extinto. Nesses casos, 
os registros devem ser regularizados, procedendo-se à transferência 
contábil dos mesmos e aos ajustes no SIGEP. 

Obs: É importante destacar que os registros contábeis dos Bens 
Imóveis dos órgãos da Administração Direta devem ser feitos junto a 
Secretaria de Estado da Administração, mais especificamente ao 
Fundo Patrimonial. 

OT 0006/09 de 
06/09/2009; 
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