PROCEDIMENTOS E ROTINAS
SETOR DE PATRIMÔNIO

São João del-Rei, 25 de Maio de 2016

BENS MÓVEIS

Processo de Incorporação
Setor de Patrimônio
SRE - São João del-Rei

 Objetivo:

INCORPORAÇÃO

– Melhoria no Controle das Cargas Patrimoniais das Unidades Escolares por meio do Sistema
Integrado de Administração de Material e Serviço (SIAD);

 Requisitos

– Soma de esforços entre DPAT, SREs e Unidades Escolares para melhora da qualidade e
eficiência no Controle Patrimonial;

 Justificativas

– A incorporação de bens no SIAD minimiza grande parte das diferenças lançadas nos
inventários, visto que o maior volume de bens implantados no SIAD é oriundo de recursos
diretos, repassados por meio de Termos de Compromisso às Caixas Escolares;
– Integração dos sistemas SIAD e SIAFI - Sistema de Administração Financeira;
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Pessoa Física
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Resolução SEE 1313/2009
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Processo de Alienação
Setor de Patrimônio
SRE - São João del-Rei

 Do que se trata
–
–

ALIENAÇÃO

Alienação é a transferência do direito de propriedade de materiais para qualquer pessoa física ou jurídica,
subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado;
A venda por leilão é a modalidade de licitação dentre os interessados àquele 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;

–

Liberação do espaço físico das unidades escolares para fins pedagógicos;

–

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

 Dos Propósitos
–

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;
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 Dos Prazos:
–

ALIENAÇÃO

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;

–

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

–
–

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

Resolução SEPLAG nº 27 de 11 de Abril de 2011 (Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue);
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

1. Constatação da existência na Unidade Escolar de bens móveis inservíveis, irrecuperáveis ou
antieconômicos;
2. Informar ao Setor de Patrimônio da SRE sobre a existência destes bens e o interesse da escola
em realizar o 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;
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;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

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

5.1 No caso de haver bens 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 equipamento informando se tratar de bem
inservível, irrecuperável ou antieconômico;
5.2. Para os bens pertencentes aos demais Elementos-Itens deverá:

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:
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:
Alienação;

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

14

ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

5. Separação dos bens móveis inservíveis, irrecuperáveis e antieconômicos que estiverem na
Carga Patrimonial da Unidade Escolar;
5.3. Os laudos descritos nos itens 5.1 e 5.2.1 devem ser elaborados de acordo com o
modelo Laudo Técnico para Bens Inservíveis;
5.4. Registrar em fotos para comprovar o estado de conservação dos bens;
5.5. Preencher o modelo Relação de Bens Arrolados para Leilão;

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

6. Definição do valor mercadológico dos bens, separação em lotes e preenchimento do modelo
Relação de Bens Arrolados por Lote;
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;
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;
9. Envio do Edital do Leilão por e-mail em formato de documento de texto para a conferência
do Setor de Patrimônio da SRE;
10. Autorização do Setor de Patrimônio da SRE para a divulgação do Edital do Leilão;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

11. Preenchimento do modelo de Aviso de Leilão;

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 estabelecimentos públicos ou comerciais;
13. Preenchimento do Relatório de Divulgação do Leilão;
14. Visitação dos lotes em data, horário e local conforme definidos no Edital do Leilão;
15. Realização da Sessão do Leilão;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

16. Elaboração de Declaração de Não Servidor Público, escrita de próprio punho pelo(s)
arrematante(s), de acordo com o modelo;
17. Emissão de um Auto de Arrematação por lote, conforme modelo, e entrega para o(s)
arrematante(s);
18. Emissão de um DAE por lote, conforme o Tutorial para Emissão de DAE, e entrega ao(s)
arrematante(s);
19. Registro em ata da Sessão do Leilão conforme o modelo Ata Descritiva do Leilão;
20. Pagamento dos DAEs pelos arrematantes;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

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);
22. Retirada das plaquetas e etiquetas de patrimônio dos bens que as possuírem, preenchimento
e colagem no Formulário de Colagem de Plaquetas;
23. Entrega do Auto de Liberação e Recibo de Bens Móveis pelo(s) arrematante(s) à Comissão
Especial de Alienação para retirada dos bens, dentro do prazo e no horário estipulado no
Edital do Leilão;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

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

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;
26. Elaboração de ofício com assinatura do Diretor I da Unidade Escolar tramitando o Processo
de Alienação para o Diretor II da SRE;
27. Protocolização do Processo de Alienação no Setor de Protocolo da SRE;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

28. Registro pelo Setor de Protocolo da SRE do Processo de Alienação no SIGED, colagem da
etiqueta na Capa do Processo e encaminhamento deste para o Setor de Patrimônio da SRE;
29. O Setor de Patrimônio da SRE realiza análise prévia e encaminha o Processo de Alienação
para o Setor Orçamentário da SRE;
30. O Setor Orçamentário da SRE contabiliza os DAEs e encaminha o Processo de Alienação ao
Setor de Patrimônio da SRE para análise;
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;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

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;
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;
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;
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ALIENAÇÃO
Passo-a-Passo

35. O Setor de Patrimônio da SRE arquiva cópia do Processo de Alienação, finaliza o documento
no SIGED e encaminha ofício com assinatura do Diretor II da SRE, devolvendo o processo à
Unidade Escolar para arquivamento por, no mínimo, 10 (dez) anos;
Observação: Em negrito estão descritos os nomes dos arquivos e modelos disponibilizados para
auxiliar na montagem do Processo de Alienação de Bens Móveis na Modalidade Venda.
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Processo de Apuração
de Furtos e Roubos
Setor de Patrimônio
SRE - São João del-Rei
24

1 – Finalidade


FURTO

O Processo de Apuração de Furto e Roubo é de cunho
investigatório e tem por escopo dar uma solução quanto à baixa
patrimonial e quanto à penalidades administrativas a servidores
ou prestadores de serviços que eventualmente estejam
envolvidos no furto ou roubo.
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FURTO

2 – Objeto do Processo






O procedimento aqui enfocado aplica-se apenas ao processo de
apuração de furto ou roubo de bem material permanente;
Verificar se o bem é permanente ou de consumo no portal de Compras
(www.compras.mg.gov.br no menu “Materiais e Serviços”);
Para material de consumo furtado se aplicará procedimento previsto e
legislação específica para o caso;
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3 – Comissão




FURTO

A comissão deve ser composta por, no mínimo, três
servidores efetivos ou em cargo em comissão do órgão ou
entidade;
Cabe ao(à) diretor(a) da escola instituir a comissão após o
conhecimento do fato, de imediato;
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FURTO

4 – Fases do Processo
1)
2)
3)
4)
5)

Instauração do processo;
Instrução processual;
Conclusão da comissão investigatória;
Análise técnica ou jurídica;
Decisão final;
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FURTO
Fase

Atos

Providenciar
registro policial da
ocorrência.

Pré-processual

Agente dos atos

Instituir comissão, Diretor(a) da unidade
escolar.
composta de três
membros, sendo
esses servidores
efetivos ou com
cargo em comissão.

Quando

Imediatamente após se
tomar conhecimento
sobre a ocorrência de
furto ou roubo nas
dependências da
unidade escolar.

Documentos

Boletim de Ocorrência
(B.O.)
Termo de designação.
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FURTO
Fase

Atos

Agente dos atos

-1Instauração do
processo

Instaurar o
processo de
apuração de furto
ou roubo.

Comissão de Furto.

Quando

Documentos

Ata de Instauração de
Imediatamente após a
Processo de Apuração de
instituição da comissão.
Furto ou Roubo
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FURTO
Fase

Atos

Agente dos atos

Quando

Documentos

Analisar o B.O.

Analisar os
documentos de
inventário.

-2Instrução
processual

Realizar entrevista
com o responsável
pela guarda do
material e com
quem mais
entender ser
conveniente.

Realizar outros atos
que entender
necessários.

Comissão de Furto.

Logo após a fase de
instauração do
processo.

Lista dos bens furtados
ou roubados não
recuperados, para os
quais se pretende a
baixa.
Termos de entrevista.
Outros termos se
necessários.
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• Termos de Entrevista



FURTO

Um termo por entrevistado.
Perguntas sugeridas:





Quando chegou na unidade?
Como estava o local? (desordem de materiais)
Haviam indícios de arrombamento? Em quais salas?
Suspeita de envolvimento de algum servidor?

32

FURTO
Fase

-3Conclusão

Atos

Emitir conclusões
finais sobre a
apuração, relatando
a forma como se
apurou, os fatos
apurados e a
conclusão sobre o
envolvimento ou
não de servidores.

Agente dos atos

Quando

Documentos

Comissão de Furto.

Logo após a fase de
instrução processual.

Relatório final.
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FURTO
Fase

-4Análise técnica ou
jurídica

Atos

Proceder à análise
preliminar sobre o
cumprimento dos
atos por parte da
comissão instituída.
Proceder à análise
técnica sobre a
regularidade do
processo de
apuração.

Agente dos atos

Servidor da SRE, em
análise preliminar.

Assessoria técnica da
DPAT, em caráter
definitivo.

Quando

Após a fase de
conclusão da apuração.

Documentos

Declaração de
cumprimento de todas as
fases e de juntada dos
documentos mínimos
exigidos.
Nota Técnica (no caso de
feito regular) ou Nota de
Diligências (no caso de
irregular o feito).
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FURTO
Fase

-5Decisão final

Atos

Agente dos atos

Quando

Decidir pela baixa
ou não do(s)
Após a fase de análise
bem(ns) furtado(s),
Titular do órgão:
técnica ou jurídica,
bem como pela Secretário(a) de Estado desde que não apuradas
instauração de
de Educação.
irregularidades na fase
sindicância
anterior.
administrativa.

Documentos

Despacho final.
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Processo de Inventário
Setor de Patrimônio
SRE - São João del-Rei
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INVENTÁRIO
 Objetivo:

– Realizar a conferência de todos os materiais permanentes existentes na Unidade Escolar;

 Propósitos



– Atualização da carga patrimonial das Unidades Escolares;
– Prover as escolas do conhecimento dos bens que ainda não foram cadastrados no SIAD,
para posterior implantação por meio de processo de incorporação de bem móveis;
– Manter atualizado o controle da carga patrimonial da escola para facilitar consultas futuras.

Frequência
– Anual
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INVENTÁRIO

Passo a Passo – Fase Pré-Processual
1. Leitura do documento Orientações para realização de inventário (será
enviado por e-mail), onde estão detalhadas as ações e documentos
necessários para a realização do Inventário;
2. Constituição da Subcomissão Inventariante, registrada em ata do
Colegiado Escolar;
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INVENTÁRIO

Passo a Passo – Fase Preliminar
3. Abertura dos trabalhos do Inventário, registrada em Ata da Subcomissão
Inventariante;

4. Realizar a verificação física de todos os bens móveis da escola,
confrontando com a Carga Patrimonial atualizada;
5. Atualizar a carga patrimonial da escola conforme a planilha da Carga
Patrimonial – <Mês> <Ano> – EE <XXX> (substituir o XXX pela sigla da escola);
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INVENTÁRIO

Passo a Passo – Fase Preliminar

6. Gerar o Relatório de Consolidação do Inventário - EE XXX contendo TODOS
os bens da escola (cadastrados ou não cadastrados no SIAD);
7. Gerar a planilha do Relatório de Pendências – EE XXX, indicando soluções
para as mesmas;
8. Assinar o Termo de Responsabilidade – EE XXX;

9. Finalização dos trabalhos do Inventário, registrada em Ata da Subcomissão
Inventariante;
40

INVENTÁRIO

Passo a Passo – Fase Preliminar

10. Envio por e-mail do Relatório de Consolidação do Inventário - EE XXX e
Relatório de Pendências – EE XXX até data estipulada pelo Setor de
Patrimônio;
11. Juntar todos os documentos e relatórios do Inventário em ordem
cronológica no processo e protocolar na SRE SJDR até a data estipulada pelo
Setor de Patrimônio, com as folhas numeradas e assinadas por todos os
membros da Subcomissão Inventariante;
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INVENTÁRIO

Passo a Passo – Fase Conclusiva

12. Envio por e-mail do Relatório de Consolidação do Inventário - EE XXX e
Relatório de Pendências – EE XXX até a data estipulada pelo Setor de
Patrimônio com a posição da Etapa Conclusiva do Inventário;

13. Enviar o processo do segundo posicionamento do Inventário até a data
estipulada pelo Setor de Patrimônio. Caso não houver nenhuma mudança na
Carga Patrimonial entre o primeiro posicionamento e o segundo deve ser
enviado apenas um ofício com esta informação. Do contrário, deve ser
montado novo processo e todos os documentos devem ser enviados
novamente, constando as mudanças.

Observação: Em negrito estão descritos os nomes dos arquivos e modelos disponibilizados para
realizar as ações do Inventário.
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Processo de Transferência
Setor de Patrimônio
SRE - São João del-Rei
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TRANSFERÊNCIA
 Definição

– Entende-se por Transferência, a tramitação de bens permanentes entre
unidades administrativas;

 Justificativa

– Aproveitamento de bens ociosos em condições de uso em outras Unidades
Escolares;
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TRANSFERÊNCIA

Ocorre de maneira distinta em relação ao seu registro:

– Guia de Transferência:
Para bens que possuem plaqueta, indicando o número de patrimônio,
descrição dos bens, estado de conservação, valor de incorporação, unidade de
origem e destino e assinaturas dos responsáveis;
– Guia de Movimentação:
Para bens sem plaqueta, contendo quantidade, descrição dos bens,
estado de conservação, valor da nota fiscal (anexa), unidade de origem e
destino e assinatura dos responsáveis;
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TRANSFERÊNCIA
 Os dois procedimentos se diferem apenas pelo fato dos bens sem plaqueta não
possuírem cadastro no SIAD, sendo portanto, impossível através do sistema
controlar e gerar Guias de Transferência para os mesmos;
 Em relação às Guias, todas serão geradas pelo Setor de Patrimônio em três vias
(uma para cada unidade escolar e outra para arquivo na SRE);
 Para a realização de qualquer movimentação, primeiramente deve-se consultar o
Setor de Patrimônio para verificação de disponibilidade;
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TRANSFERÊNCIA
 Deve-se respeitar todos os períodos de fechamento de movimentação, conforme
verificado no Cronograma do Setor de Patrimônio;
 Após o registro em Guia e da assinatura dos responsáveis, as Unidades Escolares
envolvidas deverão providenciar forma de transporte para os bens a serem
transferidos;
 Deve-se atentar que tanto a Unidade Escolar de origem quanto a de destino,
deverão acrescentar no próximo inventário a guia gerada, para redução e
acréscimo, respectivamente, de suas cargas patrimoniais;
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Carga Patrimonial
Setor de Patrimônio
SRE - São João del-Rei
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CARGA PATRIMONIAL


Objetivo:



Propósitos

–

–

Controlar a Entrada e Saída de bens permanentes da Unidade Escolar, solicitando o devido registro pelo
Setor de Patrimônio da SRE;
Prover as escolas do conhecimento dos bens permanentes que ainda não foram cadastrados no SIAD,
pendências dos inventários e seu estado de conservação;
Prover às Unidades Escolares informações fidedignas para auxiliar na tomada de decisão;

–

Constante

–
–



Manter controle atualizado dos bens permanentes que constam na carga patrimonial da Unidade Escolar;

Frequência
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CARGA PATRIMONIAL
 Termo de Compromisso e Termo de Doação
–
–
–
–

Após a compra (TC) ou recebimento do bem (TD) do bem permanente protocolar em 2 vias para o
Setor de Patrimônio o Processo de Incorporação ;
Incluir na planilha da Carga Patrimonial os dados dos bens adquiridos com a informação Sem
Patrimônio na coluna Patrimônio;
Na coluna Observação informar o número do Termo de Doação (Ex.: 01/2016);
Arquivar 1 via do Processo de Incorporação original com data do Protocolo;
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CARGA PATRIMONIAL
 Guia de Transferência
–
–
–

Entrada de Bens
•

Incluir na planilha da Carga Patrimonial os dados dos bens transferidos conforme a descrição da Guia;

•

Retirar da planilha da Carga Patrimonial os dados dos bens transferidos conforme os Patrimônios descritos na Guia;

Saída de Bens

Arquivar Guia de Transferência original;

 Guia de Movimentação
–
–
–

Entrada de Bens
•

Incluir na planilha da Carga Patrimonial os dados dos bens transferidos conforme a descrição da Guia;

•

Retirar da planilha da Carga Patrimonial os dados dos bens transferidos conforme descritos na Carga;

Saída de Bens

Arquivar Guia de Movimentação original;
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CARGA PATRIMONIAL




Processo de Inventário

–
–
–

Confrontar a planilha da Carga Patrimonial atual com a situação real da Unidade Escolar;
Alterar todas as discordâncias (excluir duplicidades, inserir/retirar bens que se encontram/não se
encontram na unidade escolar, patrimônio, nome item material (descrição), estado de conservação,
elemento-item, quantidade, valor, localização, etc);
Justificar na Ata de Encerramento do Inventário todas as alterações realizadas na Carga Patrimonial;
Protocolar em 2 vias o Processo Original na SRE, conforme cronograma específico do Inventário Atual;
Arquivar Processo Original por no mínimo 10 anos;

–
–
–

Fixar as plaquetas nos bens conforme a descrição do Guia do Espelho de Plaquetas;
Identificar os bens que constam na Guia e relacionar com o número das plaquetas na Carga Patrimonial;
Arquivar Guia do Espelho de Plaquetas original;

–
–

Guia do Espelho de Plaquetas
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