
Boletim n.º 038/2016

Portaria SAD nº 1.116/2016; Decreto nº 42.601/2016 (Plano de Monitoramento de Gastos).

Data: 27/10/2016

A Secretaria da Controladoria-Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria

de  Orientação ao Gestor  e  Informações

Estratégicas  –  Coordenadoria  de

Orientação,  no exercício  de sua função,

vem  por  meio  deste  boletim  orientar

acerca  da  norma  disciplinadora

vigente  relativa  aos  contratos  de

locação  de  imóveis  de  terceiros,  por

parte  da  Administração  Direta  e

Indireta,  descritas na Portaria SAD nº

1116/16.

Destaca-se  que  deverá  ser

observado o  que preceitua  a  alínea "c",

inciso  III,  do  art.  4º  do  Decreto  nº

42.601/2016,  que  determina  que  novas

locações  de  imóveis,  aditivos,  inclusive

quanto  à  concessão  de  reajuste  das

unidades  imobiliárias,  exigindo-se  prévia

demonstração da economicidade para a

Administração,  do  atendimento  ao

interesse  público  e  da  compatibilidade

dos preços com o mercado local,  estão

condicionadas  a  prévia  anuência  do

Comitê Gestor1. 

1 Verificar  o  boletim  nº  037/2016,  que  trata
detalhadamente  do  processo  de  Locação  de
Imóveis.

Principais  comandos  da  Portaria

SAD nº 1.116/16:

 Quem está obrigado:

Órgãos  da  Administração  Direta,

Fundos,  Fundações,  Autarquias,

Empresas  Públicas  e  Sociedades  de

Economia Mista dependentes.

 Documentos do imóvel necessários

para celebração:

A solicitação de autorização deverá

ser encaminhada para a SAD (Secretaria

de  Administração),  acompanhada  das

documentações discriminadas no art. 2º.

Destaca-se  que  deverá  ser

elaborado  estudo  prévio  de

economicidade  que  justifique  a  locação

em caso de Contratos com valor superior

a cem salários-mínimos ou com vigência

superior a sessenta meses.

 Documentos do locador:

Acostar,  junto  ao  processo  de

solicitação  de  autorização,  a

documentação conforme discriminada no

art. 3º. 

Normas relativas à autorização ou renovação de Contratos de 

Locação de Imóveis



 Renovação do Contrato:

A Locatária  deve apresentar à  SAD,

com antecedência  mínima de  30  dias,  um

elenco de documentos, constante no art. 6º.

 Renovação do Contrato – Reajuste

Contratual:

Nos  casos  de  reajustes,  a

formalização ocorrerá de duas formas:

-  Apostilamento: para os casos em que a

data  base  não  coincida  com  outra

alteração contratual. Dispensada a prévia

autorização da SAD.

-  Termo  aditivo:  para  os  casos  de

alteração de data e valor ou outros itens

no contrato. Dependendo do valor, precisa

de autorização da SAD e da PGE.

-  Reequilíbrio  econômico-financeiro  –  o

pedido  de  autorização  deverá  ser

encaminhado à SAD, acompanhados dos

documentos previstos no art. 8º.

 Enviar para SAD (Órgão Central do

Patrimônio) comprovação de:

-   Extrato de contrato de locação: em até

5 dias de sua publicação no Diário Oficial

do Estado

-   Apostilamento:  em até  5  dias de sua

assinatura.

Os documentos citados deverão ser

encaminhados  para  o  endereço:

gestaoimobiliaria@sad.pe.gov.br.

 Considerações Finais:

-   Na celebração de contratos de locação

com valor mensal inferior a três salários-

mínimos  fica  dispensado  o  laudo  de

avaliação,  podendo  ser  exigida  para

comprovar a vantajosidade.

-   Será disponibilizado no site da SAD o

modelo  aprovado  de  Contrato  de

Locação,  cujas  cláusulas  são  de

observância obrigatória.

-   É possível solicitar à SAD a dispensa

de  alguns  documentos  elencados  nos

arts.  2º  e  3º,  com  a  devida  justificativa

apensa  ao  processo,  exceto  os

documentos  relacionados  nas  alíneas  d,

e,  f  e  g  do  inciso  II  do  art.  3º

(comprovação da regularidade fiscal com

a  Fazenda  Estadual  e  Municipal,  de

Débitos  relativos  a  Créditos  Tributários

Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,

regularidade  relativa  ao  Fundo  de

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e

de  regularidade  relativa  aos  Débitos

Trabalhistas - CNDT). 


