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   A DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL (DGPA) da Secretaria de Estado da
Administração (SEA), órgão normativo do Sistema de Gestão Patrimonial, a partir da
sua Gerência de Bens Móveis (GEMOV), resolve orientar os órgãos setoriais
regionais e seccionais para a observância dos procedimentos relativos à baixa e
recolhimento dos bens móveis inservíveis.

      Informamos que está em funcionamento somente um galpão para a guarda dos
bens móveis inservíveis do Estado de Santa Catarina, e para viabilizar a realização
do leilão e considerando o espaço existente limitado, é necessário um planejamento
de entrega de bens móveis inservíveis pelos órgãos setoriais. Diante disso, foram
estabelecidos prazos para entrega de bens no galpão e para o encaminhamento dos
processos de baixa para GEMOV/SEA.

      O Edital do Leilão no 120/2022 que será realizado na data de 15/09/2022, teve
como prazo estabelecido para encaminhamento dos processos de baixa e entrega
dos bens no almoxarifado a data de 31/05/2022.

     Sendo assim e considerando que não há mais espaço disponível no galpão, até a
retirada dos bens pelos arrematantes do leilão a ser realizado na data de 15/09/2022,
informamos que os bens inservíveis para o próximo leilão, que ocorrerá no ano de
2023, poderão ser entregues somente a partir de 28/11/2022 até o dia 28/04/2023.

      Ressaltamos que os processos de baixa deverão ser instruídos conforme a IN n°
003/2020/SEA, e para entrega dos bens no galpão a partir da data estabelecida é
necessário agendamento prévio com a GEMOV/SEA, bem como é necessário
apresentar a cópia do relatório de baixa gerado pelo sistema de patrimônio (IPAT
720), que consta no processo de baixa. Este relatório será utilizado para conferência
dos bens.

      Maiores informações podem ser obtidas na GEMOV, através dos telefones: (48)
3665-1821, (48) 3665-1665, (48) 3665-1539 e (48) 3665-1798.

        Endereço Galpão: Avenida Ary Miguel da Silveira (Fundos com a Marginal da
Rodovia BR- 101) Jardim Eldorado – Palhoça/SC.
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Atenciosamente, 

Wellinton Saulo da Costa
Diretor de Gestão Patrimonial

Mário Menezes
Gerente de Bens Móveis
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