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1964

Lei n°4.320 
Primeira lei que 
dispõe sobre a 

Gestão Patrimonial 
no Brasil.

Lei 
Complementar 

n°101(LRF)
Aprimora os 

controles 
patrimoniais.

1993

Lei  n°8.666
Dispõe sobre 
licitações e 

contratos quanto 
compras, 

alienações, 
locações, entre 

outros.

1998 2000

Lei n° 9.636
Dispõe sobre 
regularização, 
administração, 
aforamento e 

alienação de bens 
imóveis da União
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Portaria STN 
n°548

Critérios para 
Gestão Patrimonial 

dos Estados e 
Municípios.

PRAZO 
FINAL 

de adequação 
à Portaria STN 

n°548.

Portaria STN 
n°828 

Mudança no cerne 
da Contab. 

Nacional (Gestão 
para Resultados).

Integração com 
a Contabilidade 
Internacional.

2011 2015 2015 31/12/2018

Lei n° 13.240
Dispõe sobre a 

administração, a 
alienação, a 

transferência de 
gestão de imóveis 

da União.
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Lei 
n° 7.961, 
de 2018. 

Implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estado  em 
Alagoas (SIAFE).

Criação da instituição Alagoas Ativos S.A.
Lei 

n° 7.893, 
de 2017. 
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Decreto 
n° 58.861, 
de 2018.

Dispõe sobre o Estatuto Social da Empresa Alagoas Ativos S.A.

Implementação do Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário e Mobiliário do Estado 
(SISPAT). 

Estabelece normas e procedimentos relativos ao descarte ou à alienação e à baixa de bens 
móveis patrimoniais dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder 
executivo, e dá outras providências.

Decreto 
n° 49.950, 
de 2016.

Decreto 
n° 17.930, 
de 2012.
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Decreto 
n°37.078, 
de 1996.

Implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 
Municípios em Alagoas (SIAFEM).

Aprova o Regimento do Serviço do Patrimônio do Estado.
Decreto 

n°412, de 
1947. 



Principais Pontos da 
Questão Legal
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Determinação de âmbito Nacional

 Lei n° 4.320/64, Art. 1º- Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

 Lei Complementar n° 101/00, Art. 1° §2° - As disposições desta Lei Complementar obrigam a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Isenção de emolumentos para registro de imóveis do Estado

A isenção de emolumentos para registro de imóveis do Estado está separada da Lei de Gestão 
Patrimonial com o objetivo de não paralisá-la pelos interesses políticos existentes na primeira.



Principais Pontos da Questão Legal
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Utilização de Decreto ao invés de Instrução Normativa

 Levando em consideração a hierarquia dos atos normativos optou-se por utilizar um decreto a fim 
de se revogar o Decreto n° 17.930/12 e dar mais eficácia às determinações.

Opção por Decreto e não por Lei

 Nenhum dos entes federativos adotou lei, foram adotados IN e Decreto.
 Decreto foi escolhido por Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo).
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Setembro/2018 Dezembro/2018 2019

Publicação do 
novo Decreto 

de Gestão 
Patrimonial.

Auditoria de 
dados 

informados no 
sistema 

eletrônico.

Outubro/2018 2019

Integração 
URBEM – SIAFE.

Publicação das 
Leis 

Sistema 
Eletrônico 
Definitivo



Propostas Normativas 
Elementos Centrais
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Lei de Gestão Patrimonial - Imóveis

 Competências:
Ø Administração Indireta --> Autonomia gerencial
Ø Administração Direta
 uso comum – SEPLAG;
 uso especial – órgão gestor ou a pessoa que o utilizar; 
 dominical – SEPLAG; 
 terras devolutas – ITERAL.

 Somente a SEPLAG pode dispor dos imóveis pertencentes ao Estado.

 Somente o GOVERNADOR pode destinar imóveis a terceiros, mas precisa de autorização 
da ASSEMBLEIA.
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 Aquisição de imóveis somente se nenhum outro disponível puder ser usado;

 Alienação de imóveis somente com autorização do Governador e da Assembleia;

 Desapropriação somente com parecer da SEPLAG;

 Invasão e ocupação irregular serão combatidas judicialmente mediante ação da PGE e 
parecer da SEPLAG.

Lei de Gestão Patrimonial - Imóveis
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Decreto de Gestão Patrimonial - Bens Imóveis e Móveis

Secretaria de Estado 
de Planejamento, 

Gestão e Patrimônio - 
SEPLAG

• Superintendência de Gestão Patrimonial (Órgão Central).

Cada órgão

• Comissão de Gestão Patrimonial;

• Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens;

• Área de Contabilidade.
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 Incorporação de Bens;

 Recebimento de Bens;

 Cessão de Uso ou Comodato;

 Transferência e Movimentação;

Decreto de Gestão Patrimonial - Bens Imóveis e Móveis

 Armazenagem;

 Inventário;

 Depreciação, Amortização e Exaustão;

 Alienação;

 Abandono e Inutilização.
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As irregularidades podem gerar consequências em âmbito administrativo, civil e criminal.

Irregularidades Previstas:
 
 Desaparecimento;

 Avaria;

 Mau uso;

 Descumprimento do MCASP.

Decreto de Gestão Patrimonial - Bens Imóveis e Móveis



Sistemas de Gestão 
Patrimonial



Sistema de Gestão Patrimonial: Ferramentas
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Cadastro dos bens móveis. Cadastro dos bens móveis e imóveis Sistema licenciado adquirido pela SEPLAG;

 Cadastro dos bens móveis e imóveis;

 Cadastros de fornecedores, unidades, 
responsáveis,  seguros,  empréstimos, 
aluguéis, medidas de garantias, estado de 
conservação, forma de aquisição, tipos de 
bens, etc.;

 Sistema gratuito produzido pela CNM;

 Cadastro dos bens móveis;

 Cadastros de fornecedores, unidades, 
responsáveis,  seguros,  empréstimos, 
m e d i d a s  d e  g a r a n t i a s ,  e s t a d o  d e 
conservação, forma de aquisição, tipos de 
bens, etc. nos almoxarifados;



Sistema de Gestão Patrimonial: Ferramentas
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 Identificação dos bens móveis por código 
de barras;

 Emissão do Inventário por meio de código 
de barras, utilizando dispositivo mobile ou 
relatório gerado pelo sistema;

 Rotinas parametrizáveis e automatizadas 
para a depreciação patrimonial;

 Gerenciamento das despesas e controles 
a s s o c i a d o s  a o s  v e í c u l o s  d o  ó r g ã o 
( a u to r i za çã o  p a ra  a b a ste c i m e nto  e 
manutenção);

 Emissão do Inventário por meio de relatório 
gerado pelo sistema;

 Sistematização da depreciação patrimonial;
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 Transferência coletiva de bens móveis entre 
unidades e responsáveis;

 Emissão dos termos de responsabilidade, 
transferência e empréstimo;

 Mantém o histórico das reavaliações e das 
movimentações dos bens entre unidades e 
responsáveis;

 Transferência e Cessão coletiva de bens 
móveis entre unidades e responsáveis;

 Emissão de documentos referente aos 
materiais e/ou serviços adquiridos, em 
conformidade à aquisição efetuada;

 Mantém o histórico das reavaliações e das 
movimentações dos bens entre unidades e 
responsáveis;
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 Possui 07 relatórios prontos referente ao 
estoque, movimentação, notas fiscais, etc.;

 Gerenciamento de aquisição de materiais 
ou de serviços conforme a Lei Federal n° 
8.666, de 1993: Convênios, Processos 
Licitatórios, Adjudicação, Homologação, 
Autorização de Empenho;

 Possui mais de 20 relatórios prontos para 
uso, responsável, conta contábil e tipo do 
bem;

 Integração completa com o Controle 
Orçamentário e Contábil – SISCONT.NET;



Estado do Alagoas
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

Fabrício Marques Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
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