
DGPA
GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS

          A Administração Pública adquire bens permanentes (móveis, equipamentos, veículos, etc.)
que são utilizados no desenvolvimento de suas atividades e/ou na prestação de serviços públicos
à sociedade. Com o longo tempo de uso, tais bens podem perder sua utilidade, tornando-se
inservíveis ao órgão detentor.

        Por não mais servirem à finalidade para a qual foram adquiridos, não há motivo para que
tais bens permaneçam integrados ao patrimônio do órgão, devendo, ser retirados do patrimônio
público, isto é, ser realizada a baixa desses bens.

       O Órgão proprietário do bem deverá providenciar a solicitação de baixa, por meio do
Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial, instruída em processo específico constituído no
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e), contendo os seguintes documentos:

         I – Ofício do titular ou dirigente máximo do órgão ou da entidade ou do diretor administrativo
e financeiro ou de ocupante de cargo equivalente solicitando a baixa por inservibilidade;

      II – Relatório de bens a serem baixados emitido no Sistema Administrativo de Gestão
Patrimonial no código 52 (Inservível);

          III – Cópia da portaria designando a Comissão de Baixa; e

          IV – Ata da Comissão de Baixa.
                 - É necessário constar no mínimo 03 (três) assinaturas dos integrantes da comissão
de baixa

          Para veículos e equipamentos além dos documentos acima são necessários:

       V - O CRV original do veículo entregue no protocolo da SEA e o comprovante de entrega
inserido no processo de baixa.

          VI - Declaração de localização exata do bem; e

         VII - Declaração de descaracterização do bem.

*Todos os documentos possuem Modelo em anexo nesse documento.

          Orientações adicionais:

         Em caso do veículo possuir débitos, o órgão ou a entidade deverá providenciar o pagamento.

        Em caso de entrega dos bens móveis inservíveis no Galpão da SEA, o órgão deverá entrar
em contato para o agendamento. Contato: (48) 3665-6419.

Baixa de Bens Móveis Inservíveis

         É necessário constar no mínimo três assinaturas na Ata de baixa.



         Resumo do processo de baixa de bens móveis inservíveis:

ÓRGÃO DETENTOR DO BEM

Verificar os bens móveis
inservíveis 

Autuar processo no SGPE Incluir os bens inservíveis no
IPAT720

Anexar os documentos de
baixa

O Secretário do órgão deve
assinar o ofício

Encaminhar para
SEA/GEMOV

GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS

Analisar processo Retirar guia Aguardar processo de
alienação

Autorizar a baixa dos
bens móveis inservíveis

Diretoria de Gestão Patrimonial (DGPA)
Gerência de Bens Móveis (GEMOV)

gemov@sea.sc.gov.br - (48) 3665-1821

         Legislação específica: Instrução Normativa nº 003/2020/SEA, e o Decreto n° 1.382 de 29
de novembro de 2017. 



OFÍCIO Nº 000/0000

ANEXO I
MODELO DE OFÍCIO

Digitar município, [dia] de [mês] de [ano]

Prezado Senhor, 

           Solicito a baixa dos bens inservíveis citados no relatório do sistema informatizado de
património, anexo a este processo.

Atenciosamente,

Digitar Nome 
Digitar Cargo
(assinado digitalmente)

Ao Senhor
NOME DO INTERESSADO
Diretor de Gestão Patrimonial
Secretaria de Estado da Administração
Florianópolis - SC



ABC123

Deve ser conferido se
o órgão destino está

correto*

ANEXO II
Relatório dos bens a serem baixados, gerado pelo sistema informatizado de

patrimônio – IPAT 720

ABC123

Conferir se o tipo de
baixa está correto

*No caso de baixa de bens inservíveis, o
órgão destino deve ser 9999 - GEMOV



O SECRETÁRIO DE ESTADO DX XXXXXXX, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar
a(s) seguinte(s) Portaria(s):

ANEXO III
MODELO DE PORTARIA PARA DESIGNAR A COMISSÃO

Portaria nº xxx/xxxx - xx/xx/xxxx

O SECRETÁRIO DE ESTADO DX XXXXXXXXX, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Designar os servidores xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cargo, matrícula nº xxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxx cargo xxxxxxx, matrícula nº xxxxxxxxxxxx; e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cargo,
matrícula nº xxxxxxxxxxxx, para, sob a Presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO
CENTRAL a fim de proceder o Levantamento, Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável do
Ativo, Depreciação, Amortização, Exaustão e Baixa dos Bens Móveis da Secretaria de Estado dx
XXXXXXX.

__________________________________________________
Local e data

__________________________________________________
Nome do Secretário de Estado



Aos ________________ dias do mês de ____________ do ano de ______, nas dependências da
_________________________, no Município de ___________________________________, a
Comissão de Baixa, designada por meio da Portaria ou Resolução nº _____________ publicada
no Diário Oficial do Estado de ________ de __________________ de ______, formada pelos
servidores ______________________, matrícula nº __________________;
______________________, matrícula nº __________________; ______________________,
matrícula nº __________________, sob a Presidência do primeiro, em obediência à norma
vigente, reuniu-se e decidiu pela baixa patrimonial dos bens considerados inservíveis descritos
no relatório emitido pelo Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial.

ANEXO IV
MODELO DE ATA DA COMISSÃO DE BAIXA

__________________________________________________
Presidente

Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão de Baixa encerram os trabalhos
declarando que as informações aqui mencionadas são a expressão da verdade.

Assinaturas:

_______________________________
Membro

_______________________________
Membro



Eu, _______________________, matrícula nº __________________, responsável pela unidade
administrativa _________________________ e responsável pelo setor de gestão da frota,
declaro que os veículos abaixo relacionados estão descaracterizados, bem como não possuem
placas de segurança.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO

PLACA MARCA/MODELO

Digitar município, [dia] de [mês] de [ano]

Digitar Nome 
Digitar Cargo
(assinado digitalmente)



Eu, _______________________, matrícula nº __________________, responsável pela unidade
administrativa _________________________ e responsável pelo setor de gestão da frota,
declaro que os veículos abaixo relacionados encontram-se no endereço que segue:

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Digitar município, [dia] de [mês] de [ano]

Digitar Nome 
Digitar Cargo
(assinado digitalmente)

PLACA CONTATOENDEREÇO



Recebi o(s) Certificado(s) de Registro de Veículo(s) (documento original) listados abaixo:

ANEXO VII
PROTOCOLO DE ENTREGA DO CRV

Digitar município, [dia] de [mês] de [ano]

PLACA MARCA/MODELO RENAVAN

__________________________________________________
Nome: 

Protocolo geral da Secretaria de Estado da Administração - SEA/PROT


