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Padronizar a Relação Patrimonial e a Relação dos Fornecedores 
de seu Órgão/Entidade, conforme modelos apresentado pela 

SEPLAG.
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Relação 
Patrimonial

Relação 
Fornecedores

https://portal.patrimonio.al.gov.br/wp-
content/uploads/2019/05/Modelo-de-
Rela%C3%A7%C3%A3o-Patrimonial.xlsx 

https://portal.patrimonio.al.gov.br/wp-
content/uploads/2019/06/Modelo-de-Relação-de-
Fornecedores.xlsx

Encaminhar Mensalmente a Relação Patrimonial para a 
SGP/SEPLAG (patrimonio@seplag.al.gov.br).

Padronizar a Relação Patrimonial e a Relação dos Fornecedores 
de seu Órgão/Entidade, conforme modelos apresentado pela 

SEPLAG.

Padronização da Relação Patrimonial



Caso o órgão possua Defasagem Informacional quanto aos Bem 
Móveis na Relação Patrimonial, deverá adotar o protocolo abaixo.
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Efetuar uma Auditoria Interna de modo a catalogar, no Modelo de 
Relação Patrimonial da SEPLAG, todos os bens da unidade.

Realizar o comparativo entre a relação coletada pela Auditoria 
Interna e a Relação Patrimonial Contabilizada (procedimento 
conhecido como “De/Para”).

Separar os Bens Móveis que possui informações distintas ou 
ausentes daqueles que estão completos, no mesmo documento.

1.

2.

3.

4.

Solicitar ao Setor Administrativo/Financeiro a Relação Patrimonial 
Contabilizada da UG.

Caso o órgão possua Defasagem Informacional quanto aos Bem Móveis 
na Relação Patrimonial, deverá adotar o protocolo abaixo.

Padronização da Relação Patrimonial
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Em posse dos Bens que possuem informações defasadas o(a) 
servidor(a) irá separar os mesmos bem em blocos, levando em 
consideração a semelhança da situação. 

5.

EXEMPLO 1

Haverá Bens que possuem problemas no Número de Tombamento , seja por 
duplicidade, seja por ausência da informação. Estes deverão ser separados no 
Bloco denominado “Problema do Número Patrimonial” (P.NP).

EXEMPLO 2

Haverá Bens Móveis que não possuem dados da Nota Fiscal ( como o 
número da nota, a data de aquisição, valor do item). Estes deverão ser 
separados no Bloco denominado “Problema da Nota Fiscal” (P.NF).

Padronização da Relação Patrimonial



Padronização da Relação Patrimonial: PAD

Abertura do Processo Administrativo (PAD).
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6.

Após a conclusão do PAD, o(a) gestor deverá:

(i) Providenciar parecer favorável da Comissão de Gestão 
Patrimonial;

(ii) Despachar o Processo Administrativo, via SEI!, aos cuidados 
da Superintendência de Gestão Patrimonial da SEPLAG , 
solicitando análise e parecer da Superintendência; e

(iii) aguardar encaminhamento.

7.



Padronização da Relação Patrimonial: PAD
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       Cada PAD necessita de informações 
específicas.

Tendo em vista os instrumentos normativos vigentes, 
especialmente aqueles advindos da União.

Listaremos o conteúdo essencial a ser incluído em cada 
tipo de processo.

ATENÇÃO!
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Bens com problemas no campo Número de Patrimônio

Caberá ao(à) gestor(a) providenciar antes da abertura do PAD:

(i) as etiquetas e/ou placas de identificação;

(ii) elaborar a Relação dos Bens que irão ter modificações; e

(iii) atualizar a Relação Patrimonial com os bens e seus respectivos 
números patrimoniais.

Posteriormente o(a) gestor(a) providenciará a abertura do PAD.



Bens com problemas no campo Número de Patrimônio
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Documentos Explicação

Ofício com o Histórico, os 
Encaminhamentos e o 

Objetivo contendo a 
Ratificação da Autoridade 

Máxima da UG

- Quais motivos levaram aquela conjuntura. 

- O que pretende-se com este processo. 

- Quais são as tratativas que o órgão está provendo. 

Recomendamos as UG explicitarem estes elementos no despacho 
de abertura do Processo.

Relação dos Bens Móveis 
do PAD

Quais Bens pretende-se alinhar. (Documentos em Planilha formato 
xls.)

Nova Relação de Bens 
Móveis

Como ficará estes Bens na Relação Patrimonial. (Documentos em 
Planilha formato xls.)

Parecer Técnico da 
Comissão de Bens Móveis 

do Órgão/Entidade

Deverá expor a conjuntura do órgão quanto a estes bens, as 
tratativas e, devidamente assinado por todos os seus membros.
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Bens com problemas no campo Número de Patrimônio

Caberá ao(à) gestor(a) providenciar antes da abertura do PAD:

(i) a Relação dos Bens que irão ter modificações;

(ii) as pesquisa de preço de cada bem móvel a ser alterado; e

(iii) a nova Relação Patrimonial com os respectivos preços cotados.

Posteriormente o(a) gestor(a) providenciará a abertura do PAD.



Bens com problemas nos campos da Nota Fiscal
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Documentos Explicação

Ofício com o Histórico, os 
Encaminhamentos e o 

Objetivo contendo a 
Ratificação da Autoridade 

Máxima da UG

- Quais motivos levaram aquela conjuntura. 

- O que pretende-se com este processo. 

- Quais são as tratativas que o órgão está provendo. 

Recomendamos as UG explicitarem estes elementos no despacho 
de abertura do Processo.

Relação dos Bens Móveis 
do PAD

Quais Bens pretende-se alinhar. (Documentos em Planilha formato 
xls.)

Pesquisa de Mercado Trata-se das cotações de cada Bem.

Nova Relação de Bens 
Móveis

Como ficará estes Bens na Relação Patrimonial. (Documentos em 
Planilha formato xls.)

Parecer Técnico da 
Comissão de Bens Móveis 

do Órgão/Entidade

Deverá expor a conjuntura do órgão quanto a estes bens, as 
tratativas e, devidamente assinado por todos os seus membros.
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ATENÇÃO!

Neste tipo de caso, a Relação Patrimonial apresentará as seguintes 
modificações

Documentos Explicação

CNPJ do Fornecedor 78.651.196/0001-71 (Governo de Alagoas).

Razão Social do 
Fornecedor

Não Informado.

Data da Nota Fiscal Data de Abertura do PAD.

Valor do Bem Metodologia adotada na Pesquisa de Mercado.

Valor Residual Reajustado conforme o novo Valor do Bem.

Valor à Depreciar Reajustado conforme o novo Valor do Bem.

Bens com problemas nos campos da Nota Fiscal
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ATENÇÃO!

Neste tipo de caso, a Relação Patrimonial apresentará as seguintes 
modificações

Documentos Explicação

Total à Depreciado Reajustado conforme o novo Valor do Bem.

Saldo à Depreciar Reajustado conforme o novo Valor do Bem.

Número do Processo

Número do PAD.

Caso o(a) servidor(a) tiver o número do processo de aquisição na 
planilha, porém não o tem fisicamente, favor NÃO excluir esta 
informação, mas colocá-la no campo “Observação” na Relação 
Patrimonial.

Bens com problemas nos campos da Nota Fiscal



Bens com problemas nos campos da Unidade Gestora

13/18

Documentos Explicação

Identificação da UG Cada Órgão e Entidade do Poder Público do Estado de Alagoas 
possui um código.

Onde localizar este 
código?

Anexo I do documento “Procedimento de Conciliação Patrimonial 
(pdf.)”

Auditoria Interna Caso a Unidade Gestora não detenha as informações referente a 
localização física do material móvel.

Atualização no campo 
Setor Atual em sua 

Relação Patrimonial.

Somente após conclusão da Auditoria que o(a) gestor(a) poderá 
providenciar s alterações.

Número do Processo Não é necessário realizar abertura de PAD para atualização da 
Unidade Gestora e Setor Atual.



Bens com problemas nos campos da Classificação 
Contábil e de Processo
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Documentos Explicação

Onde localizar esta 
Classificação Contábil?

Anexo II do documento “Procedimento de Conciliação 
Patrimonial (pdf.)”.

Modelo de Relação Patrimonial.

Onde localizar este 
Processo?

Cada Unidade Gestora possui uma metodologia de gerenciamento 
dos processos físicos e virtuais, favor verificar com a área 
Administrativa e/ou Financeira.

Número do Processo Não é necessário realizar abertura de PAD para atualização da 
Classificação e do Processo.



Encaminhamentos  do  S i s t ema  de  Ges t ão 
Patrimonial

S
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Dados Dados

Órgão de Lotação do(a) Servidor(a) RG

Nome Completo Órgão Emissor do RG

Data de Nascimento Data de Emissão do RG

CPF Identidade de Gênero

Escolaridade

Solicitar a SGP/SEPLAG o cadastro de seu perfil no Sistema de 
Gestão Patrimonial adotado pelo Estado.   



Encaminhamentos  do  S i s tema  de  Ges tão 
Patrimonial

Realizar o Treinamento sobre o Sistema ofertado pela SGP/SEPLAG.
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As informações deverão ser encaminhadas para o e-mail 
oficial da SGP/SEPLAG (patrimonio@seplag.al.gov.br).

A SGP/SEPLAG comunicará previamente os órgãos quanto a 
abertura de turmas, dias e horários para o treinamento, bem 

como disponibilizará o link para inscrições no Portal do 
Patrimônio.

Realizar o Treinamento sobre o Sistema ofertado pela 
SGP/SEPLAG.



Encaminhamentos  do  S i s tema de  Ges tão 
Patrimonial

Iniciar o processo de Migração dos Bens Móveis para o Sistema.
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Conteúdo Link de Acesso

Documentos https://portal.patrimonio.al.gov.br/documentos/

Material de 
Apoio

https://portal.patrimonio.al.gov.br/materialdeapoio/

ATENÇÃO!

No portal do Patrimônio disponibilizamos todo o Material Jurídico e 
Técnico a ser utilizado pelos(as) servidores(as).



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

Superintendência de Gestão Patrimonial

OBRIGADO


