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Norma�vo
Desfazimento de Bens Móveis

UPAT-GGAF - 00- 00

 

 

1. OBJETIVO

Disciplinar e norma�zar o processo de desfazimento de bens móveis da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), de acordo com a PORTARIA
SAD Nº 505 do dia 14 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre as normas gerais rela�vas ao desfazimento de bens móveis.

 

2. APLICAÇÃO

Este processo aplica-se a todas as áreas desta Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco.

 

3. DEFINIÇÕES

SEDUH:  Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco

GGAF: Gerência Geral de Administração e Finanças

C.I: Comunicação Interna

SEI: Sistema Eletrônico de Informações

CADBM: Comissão de Avaliação de Desfazimento de Bens Móveis

UPAT:  Unidade de Patrimônio 

Outras definições:

3.1. Estado de Conservação do Bem Móvel: 

Quanto ao estado de conservação, os bens serão classificados como:

Novo – bem não u�lizado (na caixa) e que mantém as mesmas caracterís�cas e condições de uso do momento de sua aquisição;

Bom – bem já u�lizado e que ainda mantém as mesmas caracterís�cas e condições de uso de sua aquisição;

Regular – bem que esteja em condições de uso, mas que apresenta avarias que não comprometem sua u�lização;

Precário – bem que esteja em condições de uso, mas que apresenta avarias que comprometem seu desempenho;

Sucata – quando não apresentar condições de uso.

 

3.2. Principais Formas de Baixa de Bens do Patrimônio Público

A operação de baixa de um bem móvel pertencente ao acervo patrimonial do Estado também pode ser chamada de desincorporação. A baixa patrimonial
poderá ocorrer, observadas as condições e formalidades legais, em decorrência de:

I - Alienação;

II - Extravio;

III - Descarte;

IV - Morte natural ou abate;

V - Erro de cadastro e

VI - Outras formas.

I – Alienação: ocorrerá quando houver a transferência do direito de propriedade, remunerada ou gratuitamente, de bem móvel do Estado de Pernambuco, para
o patrimônio de terceiros. Toda alienação de bens móveis, seja ela remunerada ou gratuita, deverá ser precedida de avaliação.

A alienação de bens móveis se processará por:

a – Venda (na modalidade leilão, conforme o disposto na Lei Estadual nº 13.517/08, sendo dispensada de licitação a venda a outro órgão ou en�dade da
Administração Pública, de qualquer esfera de governo). Apenas os bens no estado de conservação precário ou sucata e bens obsoletos podem ser vendidos na
modalidade leilão;

b – Doação permi�da exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica rela�vamente à
escolha de outra forma de alienação, não devendo acarretar quaisquer ônus para os cofres públicos. Apenas os bens no estado de conservação precário ou
sucata podem ser doados para ins�tuições filantrópicas, de u�lidade pública, organizações da sociedade civil de interesse público, coopera�vas sociais ou sem
fins econômicos;

II - A baixa por EXTRAVIO se processará nos casos de desaparecimento de um bem móvel provocado por roubo, furto ou perda e deverá estar acompanhada de
Bole�m de Ocorrência ou Termo Circunstanciado Administra�vo.

III - A baixa por DESCARTE ocorrerá nos casos em que seja necessária a destruição total ou parcial de bens inservíveis que ofereçam risco de dano ambiental,
ameacem à integridade das pessoas ou que se demonstrem inaproveitáveis em razão de sua inviabilidade de uso, recuperação ou alienação.

A Lei nº 14.236, de 13 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Polí�ca Estadual de Resíduos Sólidos, não estabelece qualquer procedimento de descarte de
bens inservíveis para os órgãos e en�dades da Administração Pública Estadual. No âmbito do Poder Execu�vo Estadual, ainda não existe qualquer texto
norma�vo disciplinando o desfazimento de bens ou materiais por DESCARTE.
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IV - A baixa por ABATE é aplicada apenas aos bens semoventes e consiste na provocação da morte do animal por razões econômicas, cien�ficas ou de saúde
pública ou na morte natural.

V - A baixa por ERRO DE CADASTRO é exigida nos casos de inserção incorreta de dados na Nova Planilha de Inventário Patrimonial de um bem inexistente. Se
houve apenas erro de digitação, é possível alterar alguns campos

VI – OUTRAS FORMAS:

Abandono ou descarte adequado: que consiste em depositar resíduos sólidos, garan�ndo as medidas necessárias e sanitárias que assegurem a efe�va proteção
ao meio ambiente e à saúde pública;

Des�nação ou descarte responsável: que consiste em des�nar os resíduos sólidos e separar de forma a facilitar a coleta sele�va para reciclagem e compostagem,
garan�ndo as medidas necessárias e sanitárias que assegurem a efe�va proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

 

4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

 

4.1. Abandono ou descarte adequado: consiste em depositar resíduos sólidos, garan�ndo as medidas necessárias e sanitárias que assegurem a efe�va proteção
ao meio ambiente e à saúde pública;

4.2. Des�nação ou descarte responsável: consiste em des�nar os resíduos sólidos e separar de forma a facilitar a coleta sele�va para reciclagem e
compostagem, garan�ndo as medidas necessárias e sanitárias que assegurem a efe�va proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

 

5. DESCRIÇÃO

 

Quanto à classificação, os bens inservíveis podem ser:

Ociosos – quando, embora em perfeitas condições de uso, não es�ver sendo aproveitado;

Recuperáveis – quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a cinquenta por cento de seu valor de mercado;

Irrecuperáveis – quando não mais puder ser u�lizado para o fim a que se des�na devido a perda de suas caracterís�cas ou em razão da inviabilidade
econômica de sua recuperação;

An�econômicos – quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsole�smo.

Para se desfazer de um bem patrimonial, é necessário uma avaliação prévia devendo esta se enquadrar dentro dos seguintes pontos:

Jus�fica�va da autoridade competente para encaminhamento dos bens para a venda por meio de leilão;

Localização dos bens e contato do gestor responsável;

Relação individualizada dos bens, constando o �po do bem, a descrição e o estado de conservação, conforme classificação em portaria;

Registro patrimonial dos bens, se houver.

5.1. Quando um bem está danificado, o setor da SEDUDH passa e-mail para Gerência Geral de Administração e Finanças (GGAF) solicitando o descarte;

A GGAF passa para  Unidade de Patrimônio (UPAT) que por sua vez toma as providências e verifica o estado e situação do bem. Em sendo confirmada a
necessidade de desfazimento do bem, e de posse da referida solicitação, a GAAF convoca a Comissão de Avaliação de Desfazimento de Bens Móveis (CADBM),
formada por, no mínimo, 03 (três) servidores, composta em sua maioria por servidores do quadro permanente, sendo 01 (um) presidente, 01 (um) secretário e
01 (um) ou mais membros, todos designados por portaria do órgão ou en�dade a qual estão vinculados, que realiza a avaliação dos bens classificados como
inservíveis para a Secretaria e emi�rá um Parecer. O setor de Patrimônio re�ra o tombamento (e�queta) do bem e exclui das planilhas interna, do TCE e da SAD
e atualiza na planilha do desfazimento interno.

O levantamento da necessidade de desfazimento do bem também pode se dar após a realização do inventário periódico, a Unidade de Patrimônio encaminha
para a Gerência Geral de Administração e Finanças (GGAF) uma solicitação para desfazimento dos bens móveis da SEDUH.

 

5.2. Após análise e validação do Parecer emi�do pela Comissão de Avaliação de Desfazimento de Bens Móveis, a UPAT encaminha à GGAF o processo para a
solicitação de desfazimento de bens móveis junto à Secretaria de Administração e Reforma do Estado de Pernambuco (SAD), com as devidas jus�fica�vas.

Em seguida, a GGAF encaminha o referido Processo ao Secretário da SEDUH para autorizar o desfazimento dos bens móveis e encaminhar o�cio para a SAD
solicitando a execução do Leilão.

5.3. No caso de doação do bem que será descartado, é realizado contato com a SAD, se existe algum órgão que tenha interesse para fins de reciclagem. Se algum
órgão �ver interesse o Patrimônio faz uma planilha descrevendo todos os bens a serem doados, prepara o termo de doação, o Secretário assina o termo com
mais duas testemunhas. E na hora da entrega, o responsável pelo recebimento do local des�natário da doação irá receber os bens assina o termo com mais duas
testemunhas.

 

6. RESPONSABILIDADES e AUTORIDADES

À Unidade de Patrimônio compete a solicitação de desfazimento do bens.

À Gerência Geral de Administração e Finanças compete validar as informações de solicitação de desfazimento do bens e encaminhar ao Secretário desta
SEDUH o processo de desfazimento, para sua apreciação e aprovação do processo.

À Comissão de Avaliação de Desfazimento de Bens Móveis compete verificar e atestar o estado de irrecuperabilidade dos bens.

Ao Secretário da SEDUH compete enviar o�cio à SAD, solicitando o processo de desfazimento dos bens.

À Secretaria de Administração compete realizar o desfazimento dos bens desta Secretaria, por meio de leilão.

 

7. INDICADORES DO PROCESSO

Não se aplica.

 

8. REGISTROS
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Parecer

Planilha de desfazimento

 

9. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
 

Data Versão Descrição
30/09/2021 00 Emissão Inicial

 
 

10. Anexos
 
Anexo Descrição
10.1 Termo de doação
10.2 Planilha de bens inservíveis

 

10.1. TERMO DE DOAÇÃO

 

10.2. PLANILHA DE BENS INSERVÍVEIS
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Elaboração: 
 

JOSEANE LOURENÇO SILVA DE ALMEIDA PIMENTEL
Unidade de Controle Interno 

 
 

JULIENY SIQUEIRA DIAS VIDAL WANDERLEY
Unidade de Controle Interno 

 
 

Validação:
 

ANDRESSA CAROLAINE LUCIO GADELHA
Gerência Geral de Administração e Finanças

 
 

THAIS CARVALHO E VASCONCELOS
Unidade de patrimônio 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Andressa Carolaine Lucio Gadelha, em 29/09/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thais Carvalho E Vasconcelos, em 30/09/2021, às 08:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Joseane Lourenco Silva de Almeida Pimentel, em 30/09/2021, às 09:45, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Julieny Siqueira Dias Vidal Wanderley, em 01/10/2021, às 14:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17364169 e o código CRC 9FE456BA.
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