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PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

Modalidade Venda (Leilão) 
 

Introdução 

O gerenciamento dos recursos recebidos para as Unidades Escolares1 no Estado de Minas 

Gerais realiza-se através das suas respectivas Caixas Escolares, que são entidades privadas sem 

fins lucrativos, constituídas para receber, executar e prestar contas dos recursos e materiais
2
 

recebidos de entes públicos ou privados. 

Incluída neste gerenciamento está a aquisição de bens móveis permanentes, que é 

realizada através de recursos ou doações intermediadas pelas Caixas Escolares ou 

transferências de materiais por parte do Governo Estadual (SEE/MG3) ou Federal (MEC4). O 

controle patrimonial destes bens (administração de materiais5) é realizado por meio do SIAD6, 

que automatiza as consultas e relatórios dos mesmos.  

Embora cada Unidade Escolar tenha o seu respectivo código de Unidade 

Administradora no SIAD, estas não possuam acesso ao sistema. São responsáveis, portanto, 

pelo registro e operacionalização das alterações patrimoniais no SIAD os Setores de 

Patrimônio das SREs7 às quais estas unidades estão jurisdicionadas. 

Na busca de equalizar a diferença entre a realidade física e o que consta no sistema a 

DPAT8 da SEE-MG vem solicitando a contínua conferência dos bens por meio de inventários 

regulares e a incorporação dos bens ainda não cadastrados no SIAD através do envio de 

Termos de Doação, conforme a Resolução SEE 1313/2009. 

Diante do exposto sobre a aquisição de bens móveis, é possível deduzir que com o 

passar do tempo as Unidades Escolares têm acumulado bens ociosos em seus espaços físicos, 

que muitas vezes chegam a atrapalhar o bom desempenho das suas atividades. 

Para os bens ociosos9 em bom estado de conservação ou em estado recuperável10 

sem previsão de utilização na Unidade Escolar é recomendado o encaminhamento de 

listagem para o Setor de Patrimônio da SRE para que essa faça a intermediação da 

transferência para outra Unidade Escolar. Em consideração aos bens ociosos em mal estado 

conservação, a Resolução SEE 2075/2012 dispõe sobre procedimentos de alienação de bens 

móveis inservíveis11, irrecuperáveis12 e antieconômicos13, por venda em leilão. 

A seguir são descritos detalhadamente os procedimentos que deverão ser observados 

para que a realização de leilões de bens alienáveis14 ocorra de acordo com a legislação 

vigente e sem equívocos que possam ocasionar a impugnação do certame e a abertura de 

processo administrativo contra os membros da Comissão Especial de Alienação (CEA15) e os 

responsáveis pela Unidade Escolar. 
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Alienação de Bens Móveis por Venda (Leilão) 

 Do que se trata 

 Alienação é a transferência de direito de propriedade de materiais para qualquer pessoa física 

ou jurídica e subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado e se 

realiza por meio de venda, doação e dação em pagamento, sendo esta última forma, 

permitida somente às entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo.  

 A venda por leilão é a modalidade de licitação na qual o vencedor dentre os interessados é 

aquele que oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação do lote. 

 

 Dos Objetivos  

 Realizar o desfazimento de bens alienáveis pertencentes à carga patrimonial do Estado de 

Minas Gerais; 

  

 Dos Propósitos 

 Liberação do espaço físico das Unidades Escolares para fins pedagógicos;  

 Evitar o acúmulo de lixo, entulho ou equipamentos no espaço físico das Unidades Escolares e 

consequentemente a proliferação de pragas, animais peçonhentos ou vetores de doenças, 

visando o bem-estar e a segurança de alunos, servidores e comunidade escolar; 

 Recolher aos cofres públicos os valores arrecadados com a realização do leilão; 

 

 Dos Prazos:  

 As datas para realização da sessão do leilão e da protocolização dos Processos de Alienação na 

SRE estão definidas no Cronograma do Setor de Patrimônio, disponível no site da SRE;  
 

 

 Das Legislações:  

 Resolução nº SEE 2.075 de 23 de Março de 2012; 

 Decreto nº 45.242 de 11 de Dezembro de 2009 (artigo 65 a 70); 

 Resolução SEPLAG nº 37 de 09 de Julho de 2010 (artigo 25 a 30); 

 Resolução SEPLAG nº 27 de 11 de Abril de 2011 (Programa Estadual de Controle Permanente 

da Dengue); 

 

 Dos Procedimentos 

1. Constatação da existência na Unidade Escolar de bens móveis inservíveis, irrecuperáveis 
ou antieconômicos; 

 Manter controle constante da carga patrimonial e do estado de conservação dos bens 
para evitar o acúmulo de material ocioso nas dependências da Unidade Escolar; 

 

2. Informar ao Setor de Patrimônio da SRE sobre a existência destes bens e o interesse da 
escola em realizar o leilão; 

 Caso outra unidade já esteja nos preparativos de um leilão e houver interesse de ambas as 
partes pode haver a transferência dos bens para a realização de um único leilão; 

 

3. Leitura do documento Orientações para Processo de Alienação de Bens Móveis, onde 
estão detalhadas as ações e documentos necessários para a realização e registro do leilão; 

 Após a sua constituição a CEA também deve se reunir para realizar leitura conjunta deste 
material e havendo dúvidas, entrar em contato o Setor de Patrimônio da SRE;  
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4. Constituição da Comissão Especial de Alienação, registrada em ata do Colegiado Escolar, 
de acordo com o modelo Ata de Constituição de Comissão de Alienação; 

 Deverá ser indicada pela Direção da Unidade Escolar e composta por no mínimo três 
servidores efetivos, sendo pelo menos um deles membro do Colegiado Escolar; 

 O(A) Diretor(a) da Unidade Escolar não pode fazer parte desta Comissão; 

 

5. Separação dos bens móveis inservíveis, irrecuperáveis e antieconômicos que estiverem na 
Carga Patrimonial da Unidade Escolar; 

 Escolher local sob abrigo de sol e chuva onde os materiais podem ser separados e 
posteriormente visitados pelos possíveis compradores; 

 

5.1. No caso de haver bem do Elemento-Item 5206 e 5207 (Equipamentos de 
Comunicação e Telefonia e Equipamentos de Informática, respectivamente) deverá 
ser solicitado ao Núcleo de Tecnologias Educacionais da SRE um laudo para cada, 
informando se tratar de bem inservível, irrecuperável ou antieconômico; 

 Entrar em contato com o NTE para agendar avaliação do estado dos bens; 

 

5.2. Para os bens pertencentes aos demais Elementos-Itens deverá: 

 Providenciar para cada bem uma das três comprovações de alienabilidade descritas 
nos itens 5.2.1 a 5.2.3; 

 

5.2.1.  ser solicitado a profissional do ramo de atuação específico que forneça laudos 

referentes aos bens informando que são bens inservíveis ou irrecuperáveis; ou: 

 O profissional deve ser identificado com nome completo, CPF, nome e CNPJ da 
empresa a qual presta serviços; 

 Tentar conseguir avaliações gratuitas para evitar custos à Caixa Escolar; 

 

5.2.2.  ser solicitado a profissional orçamentos para conserto dos bens, juntamente 
com orçamentos dos bens novos, provando que os mesmos são antieconômicos; 
ou: 

 Podem ser utilizados orçamentos para conserto dos bens atuais combinados com 
cotações para compra dos bens novos. Se for verificado que o custo de conserto é mais 
de 60% do valor do bem novo o mesmo é caracterizado como antieconômico; 

 Tentar conseguir orçamentos gratuitos para evitar custos à Caixa Escolar; 

 

5.2.3.  ser elaborada Declaração de Bens Alienáveis pela Comissão Especial de 
Alienação; 

 Esta declaração deve ser utilizada em último caso, pois deixa sob a responsabilidade da 
CEA declarar que os bens que serão leiloados são alienáveis; 

 

5.3. Os laudos descritos nos itens 5.1 e 5.2.1 devem ser elaborados conforme o modelo 
Laudo Técnico para Bens Inservíveis; 

 Dicas para preenchimento dos campos dos laudos: 

o Emitente: Nome do órgão ou empresa responsável pelo laudo; 

o Número: Numerar o laudo sequencialmente por emitente, no formato 
0001/20XX, sendo 0001 o código do laudo e 20XX o ano de emissão; 

o Data: Preencher com a data da emissão do laudo; 
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o Patrimônio: Informar o número da plaqueta ou “Sem Plaqueta”; 

o Descrição do Bem: Informar o nome, tipo, modelo, cor, marca, nº de série e 
demais informações que se achar pertinente para identificação do bem; 

o Estado de Conservação – Tipo: Marcar Bom, Regular ou Sucata 

(Obs.: Somente bens em estado de conservação Sucata podem ser alienados); 

o Estado de Conservação – Descrição: Detalhar a condição do bem 

(Exemplos: Inservível, Irrecuperável, Antieconômico); 

o Avaliação do Bem: Descrever as características do bem que justificam o Estado de 
Conservação informado nos dois campos anteriores; 

o Responsável pela Avaliação: Técnico do NTE ou profissional do ramo de atuação 
afim ao bem que está sendo alienado; 

o Coordenador Responsável: Coordenador do NTE ou responsável pela empresa 
que está emitindo o laudo (opcional); 

 Ordenar os códigos dos laudos por Elemento-Item e por Patrimônio, respectivamente; 

 

5.4. Registrar em fotos para comprovar o estado de conservação dos bens; 

 Estas fotos podem ser específicas para cada bem ou do plano geral, mostrando cada 
lote ou mais de um lote; 

 Imprimir as fotos em folha A4 na orientação Retrato (); 

 

5.5. Preencher o modelo Relação de Bens Arrolados para Leilão; 

 Dicas para preenchimento dos campos do relatório: 

o Ordem: Numerar sequencialmente os bens que serão alienados no formato 001; 

o Nº de Patrimônio: Informar o número da plaqueta ou “Sem Plaqueta”; 

o Descrição: Descrever o bem conforme constar na planilha da Carga Patrimonial 
[Inventário] da Unidade Escolar; 

o Origem / Projeto / Programa: Informar de qual fonte ou qual a justificativa para 

compra do bem (Exemplos: Caixa Escolar, MEC, PROETI
16

); 

o Quantidade: Deve ser preenchido com 01, exceto para cadeiras e carteiras 
escolares para as quais deve ser preenchido o total de bens, desde que estes 
sejam do mesmo tipo e estejam no mesmo estado de conservação (Ex.: 15 
carteiras escolares universitárias em bom estado, 20 conjuntos de carteiras 
escolares em estado regular; 5 conjuntos de carteira em estado sucata); 

o Valor Contábil: Para bens com plaqueta é o valor registrado no SIAD, para bens 
sem plaqueta é o valor que consta na nota fiscal de compra (ambos podem ser 
verificados na planilha da Carga Patrimonial [Inventário] da Unidade Escolar); 

o Elem./Item: Informar o Elemento-Item do bem a ser alienado (verificar na 
planilha da Carga Patrimonial [Inventário] da Unidade Escolar ou no Portal de 
Compras); 

 

5.6. Caso existam bens sem plaqueta entre os arrolados para o leilão preencher a 
Declaração de Bens Sem Patrimônio; 

 Preencher os dados do processo, da unidade escolar, local, data e assinar, conforme o 
modelo disponibilizado; 

 

6. Definição do valor mercadológico17 dos bens, separação em lotes e preenchimento do 
modelo Relação de Bens Arrolados por Lote; 

 Pode ser solicitada cotação do responsável pelo laudo quanto a este valor mínimo de 
venda do bem; 
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7. Consulta ao arquivo Cronograma Patrimônio <ano atual> para definição da melhor data 
para o leilão, de acordo com o período aberto para sua realização; 

 Certificar de que as movimentações de bens patrimoniais estão autorizadas na data 
pretendida para realização do leilão; 

 

8. Elaboração do Edital do Leilão de acordo com os modelos Edital de Alienação – 0X – 20XX 
– EE XXX e Relação de Lotes e Lance Mínimo; 

 Os editais de alienação devem ser numerados sequencialmente por Unidade Escolar e 
ano de realização. 

Ex.: O primeiro edital de alienação do ano de 2013 da Escola Estadual XXX deve ser 
nomeado da seguinte forma: Edital de Alienação Nº 01/2013 Escola Estadual XXX; 

 

9. Envio do edital por e-mail em formato de documento de texto para a conferência do Setor 
de Patrimônio da SRE; 

 Salvar o arquivo do edital do leilão como no exemplo: Edital de Alienação – <Nº do 
Processo> – <Ano de Realização do Leilão> – EE <Sigla da Escola Estadual>; 

 Envio de documentos de texto preferencialmente em formato .doc ou .docx para que 
haja a possibilidade de ajustes no mesmo, se necessário; 

 

10. Autorização do Setor de Patrimônio da SRE para a divulgação do edital do leilão; 

 Será enviado e-mail com as correções necessárias no edital do leilão e nos prazos 
definidos até a autorização para divulgação do mesmo, também por e-mail; 

 

11. Preenchimento do modelo de Aviso de Leilão; 

 Atenção quanto à data da realização da sessão do leilão, que não poderá ser em prazo 
inferior a 15 (quinze) dias contados a partir do dia seguinte ao da divulgação do Edital 
do Leilão; 

 O prazo de 15 (quinze) dias para a publicidade do leilão está previsto na Resolução SEE 
nº 2075/2012 e o seu descumprimento poderá ter como consequência o 
cancelamento do leilão e a instauração de processo administrativo aos membros da 
CEA, conforme orientação da SEE/MG; 

 

12. Divulgação do Edital do Leilão com o registro em fotos, ofícios ou declaração de ciência de 
que o Aviso de Leilão foi fixado em órgãos públicos ou estabelecimentos privados; 

 Obrigatoriamente deve ser protocolada uma cópia do Edital e do Aviso de Leilão na 
SRE com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias à realização do leilão para 
fixação no quadro de avisos; 

 

13. Preenchimento do Relatório de Divulgação do Leilão; 

 Informar em quais órgãos públicos e estabelecimentos privados o Aviso de Leilão foi 
fixado, de acordo com os comprovantes de divulgação recolhidos; 

 

14. Abertura para visitação dos lotes em data, horário e local conforme definidos no Edital do 
Leilão; 

 No mínimo 2 (dois) membros da CEA devem estar presentes durante a visitação dos 
lotes; 

 Todos os visitantes devem ser acompanhados por servidor(a) da Unidade Escolar; 
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15. Realização da Sessão do Leilão; 

 A abertura dos portões do local de realização do leilão deve ocorrer com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao horário determinado no Edital do Leilão; 

 Todos os membros da CEA devem estar presentes na sessão do leilão (caso haja algum 
imprevisto os membros devem enviar servidores(as) da Unidade Escolar para os 
representarem); 

 A sessão do leilão deve ser aberta pelo(a) leiloeiro(a), que deverá explicar sobre as 
regras do leilão (conforme item 4 do edital); 

 Para cada lote o(a) leiloeiro(a) deve informar o seu número, todos os bens constantes 
e o seu valor de avaliação, que será o lance inicial (mínimo) de arrematação deste lote; 

 Os licitantes que se interessarem nos lotes vão aumentando os valores dos lances até 
que esses fiquem escassos e o leiloeiro cante o final do leilão em 3 (três) avisos; 

 A CEA registrará o nome do arrematante e o número do lote para emissão dos Autos 
de Arrematação e DAEs no final do leilão; 

 

16. Elaboração de Declaração de Não Servidor Público, escrita de próprio punho pelo(s) 
arrematante(s), de acordo com o modelo; 

 A CEA deve entregar ao arrematante cópia do modelo de declaração e uma folha A4 
em branco para que seja escrita de próprio punho e assinada (orientação retrato []); 

 De acordo com a Seção 7 do Edital do Leilão: 

Nos termos do Art. 497, inciso III da Lei 10.416, de 10 de janeiro de 2002, os 
Servidores Públicos Estaduais (na ativa ou aposentados) não poderão participar do 
leilão na condição de arrematantes. 

 

17. Emissão de um Auto de Arrematação por lote, conforme modelo, e entrega para o(s) 
arrematante(s); 

 Preenchimento do cabeçalho e demais informações requeridas no documento; 

 Imprimir 2 (duas) vias de cada Auto de Arrematação e colher as assinaturas; 

o 1ª Via: Ficará de posse da CEA para conferência no ato da retirada do lote 
por parte do arrematante; 

o 2ª Via: Será entregue ao arrematante, que a devolverá à CEA no ato da 
retirada do lote; 

 Recomenda-se que sejam previamente elaborados os Autos de Arrematação para 
agilizar a sua impressão e entrega aos arrematantes; 

 

18. Emissão de um DAE por lote, conforme o Tutorial para Emissão de DAE, e entrega ao(s) 
arrematante(s); 

 Os valores arrecadados com o leilão deverão ser recolhidos ao Tesouro por meio de 
Documento de Arrecadação Estadual – DAE, emitido no site da SEF/MG

18
; 

 

19. Registro em ata da Sessão do Leilão conforme o modelo Ata Descritiva do Leilão; 

 A Ata Descritiva do Leilão deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

o Data e local do registro da ata do leilão; 

o Nome e MaSP dos presentes no momento do registro da ata; 

o Data, horário e local do início e final da sessão do leilão; 

o Descrever sucintamente sobre como transcorreu a sessão do leilão; 

o Informar o número de lotes e o nome do(a) leiloeiro(a); 
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o Descrever o número, o valor de avaliação o nome e CPF do arrematante e o valor 
de arrematação de cada lote; 

o Informar o resultado financeiro do leilão (soma dos valores de arrematação de 
todos os lotes); 

o Informar a solicitação dos documentos dos arrematantes para a emissão dos 
Autos de Arrematação e dos DAEs; 

o Informar que os arrematantes preencheram Declaração de Não Servidor Público; 

o Avaliação do processo e dos resultados obtidos com a realização do leilão;  

 
20. Pagamento dos DAEs pelo(s) arrematante(s); 

 Conforme o site da SEF/MG os DAEs podem ser pagos nos seguintes locais: 

o Banco do Brasil; 

o Itaú; 

o Bradesco; 

o Santander; 

o HSBC; 

o Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil - 
S/A; 

o Caixa Econômica Federal; 

o Rede Lotérica Credenciada da CEF; 

o Mercantil do Brasil S/A; 

 Verificar no site da SEF/MG se na época do leilão houve modificações na rede credenciada 
de recebimento dos DAEs; 

 
21. Devolução dos DAEs originais, juntamente com os comprovantes de pagamento e de xerox do 

documento oficial com foto e CPF do(s) arrematante(s) à Comissão Especial de Alienação. 
Entrega do Auto de Liberação e Recibo de Bens Móveis ao(s) arrematante(s), com listagem 
do(s) bem(ns) pertencente(s) ao(s) lote(s); 

 Recomenda-se que sejam previamente elaborados os Autos de Liberação e Recibo de Bens 
Móveis para agilizar a sua impressão e entrega ao(s) arrematante(s); 

 

22. Retirada das plaquetas e etiquetas de patrimônio dos bens que as possuírem, preenchimento 
e colagem no Formulário de Colagem de Plaquetas; 

 As plaquetas devem ser coladas no formulário e xerocadas; 

 Para evitar que as plaquetas se percam estas devem ser colocadas dentro de envelope de 
papel pardo que também seja juntado ao processo; 

 

23. Entrega do Auto de Liberação e Recibo de Bens Móveis pelo arrematante à Comissão de 
Alienação para retirada dos bens, dentro do prazo e no horário estipulado no Edital do Leilão;  

 Somente o arrematante pode assinar o referido Auto de Liberação e Recibo de Bens Móveis 
e retirar os bens por ele arrematados. Não é permitido, portanto, que outra pessoa faça a 
retirada dos bens arrematados, nem se tratando de parente do arrematante ou portador de 
procuração; 

 Findo o prazo para retirada dos bens o arrematante será considerado desistente e perderá o 
direito ao(s) lote(s), sem direito de restituição dos valores pagos; 

 

24. Elaboração do Relatório Final do Processo de Alienação por Venda, conforme modelo, 
descrevendo todas as etapas e procedimentos realizados pela Comissão Especial de Alienação; 

 No relatório deve conter: 

o Justificativa para realização do leilão; 

o Legislação consultada; 

o Informações sobre a nomeação e constituição da CEA; 

o Procedimentos adotados pela CEA antes do leilão; 

o Informações sucintas sobre como ocorreu a sessão do leilão; 

http://www.bb.com.br/portalbb/home/index.bb
http://www.bb.com.br/portalbb/home/index.bb
http://www.itau.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.santander.com.br/
http://www.hsbc.com.br/
http://www.bancoob.com.br/
http://www.bancoob.com.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.mercantildobrasil.com.br/HPG/default.aspx
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o Procedimentos adotados pela CEA e pelo(s) arrematante(s) após o leilão; 

o Conclusão sobre o leilão e os resultados obtidos; 

 Podem ser adicionadas informações e situações adversas que ocorreram nos procedimentos 
para realização do leilão; 

25. Juntar todos os documentos e relatórios descritos neste Passo a Passo em ordem cronológica 
para montagem do Processo de Alienação conforme a Ordem dos Documentos no Processo 
de Alienação e protocolar na SRE até a data estipulada no Cronograma Patrimônio <ano 
atual>, com as folhas numeradas e assinadas por todos os membros da Comissão Especial de 
Alienação, exceto a Capa do Processo; 

 Não apagar os modelos e arquivos utilizados na montagem do processo porque os mesmos 
podem ser utilizados em caso de encaminhamento de diligência; 

 Recomenda-se fazer backup destes documentos e guarda-los para consultas futuras ou para 
a montagem de novos Processos de Alienação;  

 

26. Elaboração de ofício com assinatura do Diretor I da Unidade Escolar encaminhando o Processo 
de Alienação para o Diretor II da SRE; 

 Atentar para data, identificação, numeração e assinatura do ofício; 

 

27. Protocolização do Processo de Alienação no Setor de Protocolo da SRE para o Setor de 
Patrimônio da SRE; 

 Expediente do Setor de Protocolo da SRE: 

o Segunda a Sexta-feira de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:30; 

 Consultar previamente se haverá expediente e se o horário de atendimento não sofreu 
alterações no dia que será entregue o Processo de Alienação (principalmente se for o último 
dia para entrega do mesmo); 

  

28. Registro pelo Setor de Protocolo da SRE do Processo de Alienação no SIGED e colagem da 
etiqueta na Capa do Processo e encaminhamento deste para o Setor de Patrimônio da SRE; 

 O Setor de Protocolo da SRE deve preencher o número do SIPRO gerado para o processo e 
tramitá-lo para o Setor de Patrimônio da SRE, que deve dar aceite do documento no 

SIGED
19

; 

 

29. O Setor de Patrimônio da SRE realiza análise prévia e encaminha o Processo de Alienação para 
o Setor Orçamentário da SRE; 

 Deve ser verificado apenas o número de lotes e os respectivos DAEs: 

 

30. O Setor Orçamentário da SRE contabiliza os DAEs e encaminha o Processo de Alienação ao 
Setor de Patrimônio da SRE para análise; 

 A contabilização dos DAEs deve ocorrer no mesmo mês de exercício de seu pagamento para 
não gerar divergências fiscais; 

 

31. Caso hajam correções a serem feitas o Setor de Patrimônio da SRE devolve o processo com 
diligência à Comissão Especial de Alienação até que todas sejam sanadas; 

 As diligências serão numeradas em ordem sequencial e anual entre todos os processos de 
alienação que a SRE receber; 

 A diligência e as correções enviadas devem ser anexadas no final do processo; 
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 Não é permitido retirar ou substituir nenhuma folha do processo, mesmo que esta 
contenha erros; 

 

32. Quando o Setor de Patrimônio da SRE entender que o Processo de Alienação está correto o 
mesmo é enviado por malote à Diretoria de Patrimônio da SEE/MG com ofício de 
encaminhamento do Diretor II da SRE e tramitação no SIGED; 

 O processo deve ser tramitado pelo SIGED à DPAT para controle de sua localização; 

 

33. Após análise da Diretoria de Patrimônio da SEE/MG o Processo de Alienação retorna ao Setor 
de Patrimônio da SRE com autorização para baixa do(s) bem(ns) da carga patrimonial da 
Unidade Escolar; 

 A DPAT tramita o processo pelo SIGED e o encaminha pelo malote ao Setor de Patrimônio 
da SRE; 

 O Setor de Patrimônio da SRE assim que recebe o processo de volta dá aceite pelo SIGED; 

 

34. O Setor de Patrimônio da SRE dá aceite no SIGED do Processo de Alienação e realiza baixa 
através do SIAD dos bens com plaqueta; 

 Somente a autorização de baixa dos bens estes podem sair da Carga Patrimonial da Unidade 
Escolar; 

 

35. O Setor de Patrimônio da SRE arquiva cópia do Processo de Alienação e encaminha ofício com 
assinatura do Diretor II da SRE, devolvendo o processo à Unidade Escolar para arquivamento 
por no mínimo 10 (dez) anos; 

 Após o encaminhamento do Processo de Alienação à Unidade Escolar o seu registro no 
SIGED deve ser finalizado pelo Setor de Patrimônio da SRE. 

 

 Do Processo 

 A CEA deve reunir os autos do processo de alienação, contendo as etapas e modelos descritos 

nestas orientações em ordem cronológica, com todas as folhas numeradas e rubricadas por todos 

os seus membros e protocolá-lo na SRE dentro do prazo especificado no Cronograma Patrimônio 

<ano atual>. 

 

 A noção de processo não se confunde com a de procedimento, que, por sua vez, também não se 

confunde com a de autos, conforme pode ser verificado na seguinte diferenciação entre os termos:  

o a) processo: é um instrumento (um meio, uma forma) a ser utilizado para se chegar à 
solução de determinada situação, da melhor forma possível.  

o b) procedimento: é o conjunto ordenado de atos cronológicos adequados a um 
determinado processo; é o caminho a se percorrer para que se possa proferir uma 
decisão ponderada, justa, válida, para uma questão. Disso, pode-se concluir que não é 
possível tocarmos com as mãos o processo ou o procedimento, por serem ideias, 
noções conceituais.  

o c) autos: o conjunto de documentos que representam os atos cronológicos, 
devidamente colocados numa pasta, na ordem de sua cronologia, com suas folhas 
numeradas sequencialmente e rubricadas. São os autos que dão materialidade ao 
processo. Quanto aos autos, sim, podemos pegá-los, manuseá-los, transportá-los de 
um lugar para o outro. O que ocorre, no entanto, é que no dia-a-dia, coloquialmente, 
usa-se o termo processo para designar os autos.  

o d) autuar: ir agrupando as peças (documentos que materializam os atos que vão se 
realizando no decorrer do processo) em ordem cronológica e coesa, numa pasta 
própria, cuidando-se de numerar sequencialmente e rubricar todas as suas folhas. Essa 
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pasta deve ser apropriada para a autuação, de modo a permitir que, no desenrolar do 
processo, cada documento novo possa ser facilmente autuado ao final. Na capa dessa 
pasta deverá conter a identificação do processo.  

 

 Quanto à autuação de processo de alienação de bens móveis, têm-se as seguintes orientações:  

o 1. A pasta que abrigará os documentos deverá ser do tipo cartolina dobrada, ficando 
proibida a encadernação em espiral;  

o 2. Na capa da pasta que abriga as peças processuais, devem constar necessariamente 
os seguintes dados de identificação:  

 Número exclusivo do feito (atribuído pela CEA);  

 Número do SIGED (a ser complementado pela SRE, no caso de 
processos advindos de unidades escolares que não têm acesso ao 
SIGED),  

 Classe do feito (alienação na modalidade venda)  

 Unidade de origem (nome da unidade escolar),  

 Unidade interessada (responsável pela baixa – nome da SRE).  

o 3. As peças que compõem os autos devem ser autênticas, admitindo-se fotocópias 
apenas quando autenticadas por servidor(a) público(a);  

o 4. Todas as folhas do processo devem ser de tamanho A4 e impressas ou redigidas na 
Orientação Retrato (), além de numeradas e rubricadas por todos os membros da 
CEA, conforme exigência legal;  

o 5. Faz-se a autuação dos documentos na ordem cronológica de sua produção; os autos 
devem ser lidos como se leem os livros; dessa forma, documentos devem ser 
agrupados de modo coeso: as peças representativas dos atos mais antigos vêm antes 
das peças representativas dos atos mais recentes; 

 

 Das ações da Direção da Unidade Escolar 

 Manter controle da Carga Patrimonial da Unidade Escolar, a fim de evitar o acúmulo de bens 

ociosos em suas dependências. Em caso de acúmulo de bens alienáveis deve nomear a CEA para dar 

início ao Processo de Alienação de Bens Móveis por venda. Acompanhar os procedimentos para a 

realização do leilão e para retirada dos bens móveis pelos arrematantes. Encaminhar para a SRE e 

receber de volta o processo, em caso de diligências, providenciar suas correções e em caso de 

autorização de baixa, retirar os bens da Carga Patrimonial da Unidade Escolar no próximo 

inventário, anexando cópia da autorização e arquivar o processo de alienação. 
 

 Das ações da Comissão Especial de Alienação 

 Após a nomeação da CEA deve providenciar todos os procedimentos para a realização de leilão e 

para a retirada dos bens móveis pelos arrematantes. Deve montar o processo de alienação com os 

documentos em ordem cronológica e realizar sua conferência antes do envio à SRE para análise. Em 

caso de diligência no processo deve providenciar sua resolução em prazo máximo de 15 dias 

corridos, contados a partir do recebimento da diligência. 
 

 Das ações do Setor de Protocolo da SRE 

 Receber, datar, registrar no SIGED, colar a etiqueta, tramitar e encaminhar o Processo de Alienação 

para o Setor de Protocolo da SRE. 
 

 Das ações do Setor Orçamentário da SRE 

 Conferir os DAEs originais do processo de alienação e contabilizá-los no SIAFI. 
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 Das ações do Setor de Patrimônio da SRE 

 Dar suporte à CEA para a realização do leilão. Analisar o processo de alienação e devolver à Unidade 

Escolar em caso de diligência. Quando julgar o processo como correto deve encaminhá-lo à DPAT 

por malote para análise e autorização de baixa. 
 

 Das ações da Diretoria de Patrimônio da SEE/MG 

 Análise do processo e devolução à SRE de origem em caso de diligência, solicitando a correção ou 

providência de novos documentos para comprovar os procedimentos da realização do leilão. 

Quando o processo estiver correto, devolver com parecer técnico e autorização para baixa dos bens 

alienados da Carga Patrimonial da Unidade Escolar. 

Considerações Finais 

 O desfazimento de bens de consumo não precisa ser realizado através de processo de alienação, pois estes 

possuem vida útil inferior a dois anos. Para confirmar se o bem é permanente
20

 ou de consumo
21

, deverá 

ser consultado o Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
22

. 

 A nomenclatura dos bens permanentes deve ser padronizada conforme a lista de materiais do Portal de 

Compras do Estado de Minas Gerais. Para pesquisar qualquer material por nome deve-se acessar o site 

https://www1.compras.mg.gov.br/catalogo/consultaItensMateriaisCadastrados.html e, no campo Item de 

Material pesquisar a Especificação “com as palavras”, sendo possível selecionar TODAS ou QUALQUER das 

palavras inseridas. (Ex.: lupa, balança de precisão, globo terrestre, etc...) 

 O elemento-item é o código de agrupamento dos bens segundo suas características e finalidade, conforme a 

tabela abaixo: 
 

Códigos dos elementos-itens para bens permanentes do SIAD 

52.01 – Aeronaves e componentes estruturais 
52.12 – Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos 
de uso administrativo 

52.02 – Animais de trabalho, produção e/ou reprodução 52.13 – Material esportivo e recreativo 

52.03 – Armamento e equipamento de uso policial 52.14 – Mobiliário 

52.04 – Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial 52.15 – Objetos de arte e antiguidades 

52.05 – Embarcações, pontões, diques, flutuantes e componentes 
estruturais 

52.16 – Tratores, similares e implementos 

52.06 – Equipamentos de comunicação e telefonia 52.17 – Veículos 

52.07 – Equipamentos de informática 52.18 – Coleção e materiais bibliográficos 

52.08 – Equipamentos de som, vídeo, fotográfico e cinematográfico 52.19 – Instrumentos musicais e artísticos 

52.09 – Equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratório 52.20 – Equipamentos de segurança eletrônica 

52.10 – Ferramentas, equipamentos e instrumentos para oficina, medição 
e inspeção 

52.21 – Material didático 

52.11 – Instrumentos de laboratório, médicos e odontológicos 52.99 – Outros materiais permanentes 
 

 Portanto, os documentos do Processo de Alienação deverão ser elaborados de forma a seguir fielmente os 

códigos dos elementos-itens e nomenclatura utilizada no Portal de Compras. 

 

 Há também nos relatórios dos inventários realizados anteriormente, erros de valor do bem permanente e 

erro na soma dos valores por elemento-item; esclarecemos que o valor de cada bem é o que consta na nota 

fiscal de compra, no termo de doação ou na guia de transferência do bem para a escola. 

 

 Em todos os documentos cada bem permanente deve ser listado individualmente (um por linha), com seu 

respectivo número de patrimônio e demais especificações solicitadas, se possuírem. 

 

 Se por algum motivo o leilão tiver que ser cancelado ou lote(s) ter(em) de ser excluído(s) o ocorrido pode ser 

comunicado aos interessados até o início da sessão do leilão e leitura dos lotes disponíveis para 

arrematação.  

https://www1.compras.mg.gov.br/catalogo/consultaItensMateriaisCadastrados.html
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 Abaixo as siglas e códigos do SIAD das unidades escolares para padronização da nomenclatura:  
 

 

 

Setor de Patrimônio – Diretoria Administrativa e Financeira – SRE São João del-Rei 

Elaborado por Samir Martins em 14/04/2015 

(atualizado em 02/03/2016) 
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Glossário 

                                                           
1 Unidades Escolares – Neste documento está se referindo às Escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas 

Gerais. 

2 
Material ou Bem – Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, matérias-

primas e outros itens empregados, ou passíveis de emprego, nas atividades dos órgãos, autarquias e fundações 
do Poder Executivo. 

3 SEE/MG – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – www.educacao.mg.gov.br 

4 MEC – Ministério da Educação – portal.mec.gov.br/index.php 

5 Administração de materiais ou bens – Conjunto de ações destinadas a assegurar a aquisição, registros e 

controles das atividades relacionadas com o emprego, movimentação e desfazimento dos diversos materiais. 

6 SIAD – Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – PRODEMGE 

7
 SREs – Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais. 

8 DPAT – Diretoria de Patrimônio – seepatrimonio.educacao.mg.gov.br 

9 Material ou bem ocioso – Aquele que, embora apresente condições de uso, não está sendo aproveitado. 

10 Material ou bem recuperável – É aquele que, embora esteja com defeito, pode ser recuperado, desde que o 

custo da recuperação não supere quarenta por cento do seu valor de mercado ou a análise de custo/benefício 
demonstre ser plenamente justificável a recuperação. 

11 Material ou bem inservível – Aquele que não mais possa ser utilizado para o fim a que se destina, em virtude 

da perda de suas características, de sua obsolescência devido à modernização tecnológica, independentemente 
do seu valor de mercado. 

12 Material ou bem irrecuperável – Material com defeito e que não pode ser utilizado para o fim a que se destina, 

em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. 

13 Material ou bem antieconômico – É o que possui manutenção onerosa ou rendimento precário, em virtude de 

uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. 

14
 Material ou bem alienável – Neste documento está se referindo a bens permanentes inservíveis, 

irrecuperáveis ou antieconômicos. 

15 CEA – Comissão Especial de Alienação – Responsável por separar, definir valor mercadológico e realizar o leilão 

e demais procedimentos para a venda dos bens móveis. 

16
 PROETI – Projeto de Educação em Tempo Integral. 

17 Valor Mercadológico ou de Avaliação – Valor que a comissão de alienação atribui ao bem para que este seja 

leiloado. 

18 
SEF/MG – Secretaria Estadual de Fazenda de Minas Gerais – www.fazenda.mg.gov.br 

19 
SIGED – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos – www.siged.mg.gov.br 
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20

 Material ou bem permanente – aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física 

ou foi fabricado com expectativa de durabilidade superior a dois anos. 

21
 Material ou bem de consumo – aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade 

física ou tem sua utilização limitada a um prazo de, no máximo, dois anos contados de sua fabricação. 

22
 Portal de Compras do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br 

 


