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ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO

BASE DE CONHECIMENTO

PATRIMÔNIO: GESTÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÃO DE IMÓVEIS

QUE ATIVIDADE É?

Doação de Imóvel

QUEM FAZ?

SGP

Gabinete Civil

ASSESP

Assembleia Legislativa

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

O interessado se dirige ao protocolo da SEPLAG para abertura de processo

PROTOCOLO SEPLAG

Abre processo selecio na o �po de processo que neste caso será Protocolo: Gestão de Bens Imóveis
> Preenche o equivalente a capa de processo > no ícone especificação preenche de acordo com a
finalidade do processo > no item classificação por assuntos deve ser confirmado de acordo com a
finalidade do processo > nível de acesso será público e clica em Salvar;

Encaminha processo para a SGP.

Envio de Processo:

Clica no ícone enviar processo> confere o numero do processo que será enviando e digita a unidade
receptora do processo, que neste caso é a ASTEGAB > clica em remover anotação e em enviar e-mail de
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no�ficação> deixa em branco o retorno programado> finaliza clicando em enviar.

SGP

Recebe processo > analisa demanda > verifica se o imóvel pertence ao Estado > insere registro do imóvel
como documento externo clicando no primeiro ícone (incluir documento) > Escolhe o �po de documento,
neste caso será Externo > no campo Tipo do Documento escolhe a opção Registro > coloca a data do
documento > o nome do documento > escolhe o formato do documento (neste caso será Digitalizado
nesta unidade) > o interessado já estará preenchido > a classificação por assunto será o mesmo da
abertura do processo > o nível de acesso neste caso será público > no campo Anexar Arquivo o servidor
clica em escolher arquivo > escolhe o arquivo (sempre em PDF) e clica em abrir > em seguida confirma
dados;

Após, insere despacho para encaminhar processo para o Gabinete Civil solicitando autorização clicando
no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe o �po de documento que neste caso será Despacho > No
item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição preencher com a mesma descrição do processo >
O nome do setor interessado e classificação por assunto já estarão preenchidos > verifica o nível de
acesso que neste caso será publica > confirma.  

Edita despacho com as informações necessárias > assina > solicita assinatura do gestor da SGP > envia
processo (ver processo de Envio).

GABINETE CIVIL

Recebe processo > analisa > responde solicitação > retorna processo a SGP.

SGP

Recebe processo > analisa resposta do Gabinete > caso não seja autorizado a SGP conclui processo > caso
autorize a SGP solicita via despacho que a ASSESP elabore Minuta de Lei > clica no primeiro ícone (incluir
documento) > escolhe o �po de documento que neste caso será Despacho > No item Texto inicial a opção
será nenhum > na descrição preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor
interessado e classificação por assunto já estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso
será publica > confirma.  

Edita despacho com as informações necessárias > assina >  envia processo a ASSESP (ver processo de
Envio).

ASSESP

Recebe processo > elabora minuta de lei no Sei clicando no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe
o �po de documento que neste caso será Minuta de Lei > No item Texto inicial a opção será nenhum > na
descrição preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor interessado e classificação
por assunto já estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso será publica > confirma.  

Edita minuta com as informações necessárias > insere em bloco de assinatura que será disponibilizado
para o secretário > encaminha para o Gabinete Civil.

GABINETE CIVIL

Recebe processo > analisa minuta > se aprovada encaminha para apreciação da Assembleia Legisla�va.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Recebe minuta > analisa > vota projeto de lei > retorna processo para o Gabinete Civil para publicação no
Diário Oficial.

GABINETE CIVIL

Recebe processo > providencia publicação de lei no Diário Oficial > conclui processo.

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

[digite aqui o conteúdo]

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?
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[digite aqui o conteúdo]

QUAL É A BASE LEGAL?

[digite aqui o conteúdo]

Criado por 01360075461, versão 4 por 01360075461 em 23/08/2018 17:28:06.


