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ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO

Gerência de Patrimônio Imobiliário 
Rua Dr. Cincinato Pinto, 503, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-050 

Telefone: (82) 3315-1823 - www.seplag.al.gov.br

Ofício Circular nº E:13/2019/SEPLAG

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 
PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE ALAGOAS - PROCON-AL 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Assunto: Apresentação de Informações sobre a Relação Patrimonial de Bens Móveis.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº E:01700.0000003286/2019.

  

Prezadas Autoridades,

  

1. Cumprimentando-a cordialmente, reiteramos a informação de que a SEPLAG implementou um sistema
de gestão patrimonial - Sistema URBEM, visando o atendimento em todos os critérios rela�vos à gestão
patrimonial exposta portaria STN n°548 de 24 de setembro de 2015.

2. Isto posto, a SEPLAG necessita validar a situação dos órgãos alagoanos em relação
ao reconhecimento, mensuração, evidenciação, depreciação, amor�zação e exaustão dos bens móveis.
Conforme reunião datada em 01° de Novembro de 2019, relembramos que era dever dos en�dade
prover a alimentação do Sistema de Gestão Patrimonial (Sistema URBEM), com sua respec�va Relação
Patrimonial.

3. Relembramos que a Relação Patrimonial da En�dade apresentou inconsistências resultando na
reprovação para a migração automá�ca do Inventário Físico ao Sistema URBEM, tomando como
fundamentação os elementos exigidos o modelo e layout adotado pela SEPLAG, disponível para
download em: <portal.patrimonio.al.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Modelo-de-
Rela%C3%A7%C3%A3o-Patrimonial.xlsx>.

4. Assim, solicitamos que  órgão, impreterivelmente, até a data limite de 28/03/2019 (quinta-feira),
 apresente as trata�vas frente a conjuntura exposta anteriormente. Reiteramos que a SEPLAG, no
exercício de suas atribuições,  poderá (i) prover a capacitação dos respec�vos servidores diante da
ferramenta de gestão e; (ii) encaminhar possibilidades de atuação frente a conjuntura.

5. A importância da colaboração de cada órgão reside na promoção de uma gestão mais eficiente, eficaz e
efe�va em torno da temá�ca. Para além, conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o descumprimento
dos prazos-limites, exposta pela Portaria, poderá ensejar as penalidades previstas no âmbito legal.

6. Demais informações de ordem técnica devem ser ob�das com a Superintendência de Gestão
Patrimonial, no telefone (82) 3315-1515 e no e-mail: <patrimonio@seplag.al.gov.br>.

 

Atenciosamente,

https://sei.al.gov.br/sei/portal.patrimonio.al.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Modelo-de-Rela%C3%A7%C3%A3o-Patrimonial.xlsx
https://sei.al.gov.br/sei/patrimonio@seplag.al.gov.br
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Documento assinado eletronicamente por Tadeu Geraldo Miranda de Resende Barros, Secretário
Especial em 25/03/2019, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0220651 e
o código CRC 9153B0F9.
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