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1. Finalidade: 

Estabelecer os procedimentos para a alienação e a cessão de bens imóveis do Município de Serra. 
 

2. Abrangência/Âmbito de Aplicação: 
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serra com abrangência do Decreto: 5404 de 07 de janeiro 
de 2015.  
 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal. 

Lei Orgânica do Município de Serra. 

Lei Federal nº 8.666/1993 - Institui Normas para Licitação e Contratos da Administração Pública. 

Lei Federal nº 6.015/1973 - Dispõe sobre os Registros Públicos. 

Lei Municipal nº 2360 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra. 
Portaria 69/2015-Aprova Manual de orientações aos usuários de bens patrimoniais permanentes. 

Lei nº 2.356, de 29/12/2000- Estrutura Organizacional - Administração e Controle dos Bens Patrimoniais do 

Município de Serra/ES alterada pela lei de n° 2.797/2005 que extinguiu a Divisão de Segurança 
Patrimonial 

 
 

4. Conceitos: 

Alienação - É o processo pelo qual o Município transfere o domínio de seus bens a terceiros, mediante 
venda, permuta ou doação, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, conforme 
inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666/1993. 

Venda - É o processo pelo qual o Município transfere, mediante pagamento prévio, o domínio de seus bens a 
terceiros, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado (exceto quando o adquirente 
for foreiro municipal). 

Investidura - É a venda realizada aos proprietários de imóveis lindeiros a uma área pública remanescente ou 
resultante de uma obra pública, inaproveitável isoladamente. 

Doação - É a transferência de domínio de um bem público, de forma gratuita, a outro órgão público ou 
entidade. 

Permuta - É a troca de um bem por outro de igual valor. 
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Cessão de Uso - É a operação que consubstancia a transferência gratuita do uso de certo bem de um órgão 
ou entidade para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, 
por tempo certo ou indeterminado. 

Foreiro - É a pessoa que através de contrato de aforamento ou enfiteuse, torna-se o titular do domínio útil de 
um bem imóvel público.  

Livro de Aforamento - É o livro onde são anotados os dados referentes aos foreiros, imóveis aforados e 
transferências realizadas. 

Bens Imóveis - Trata-se do solo e tudo quanto a ele incorporar-se em caráter permanente e que dele não 
puder ser retirado sem destruição, modificação ou dano. 

Bens de Uso Comum - São Bens de uso geral, que podem ser utilizados livremente por todos os indivíduos. 
Ex: praças, rios, praias, etc. 

Bens de Uso Especial - São aqueles que têm uma utilização específica de serviços públicos, tais como 
escolas, edifícios de repartições municipais e prédios destinados a serviços médios e assistenciais. 

Bens Dominicais - São bens públicos que não possuem uma destinação definida, como as terras devolutas e 
prédios públicos desativados. 

Incorporação - É a inclusão de um bem imóvel ao acervo patrimonial do Município de Serra. 

Desincorporação - É a exclusão de um bem do acervo patrimonial do Município de Serra. Pode ocorre por 
meio de demolição do imóvel ou por alienação. 

Desafetação - É o meio pelo qual um bem público deixa de ter uma finalidade pública específica, alterando 
sua natureza de bem de uso comum do povo ou bem de uso especial para dominical. 

Dossiê - É uma coleção de documentos ou uma pasta que contém papéis relativos a um determinado assunto 
(bem imóvel). 

Sistema de Administração de Materiais - SMARam - Ferramenta tecnológica que controla as 
incorporações, desincorporações e transferências ocorridas nos bens patrimoniais. 

Sistema de Preço Público - É uma ferramenta tecnológica utilizada para emissão do Documento Único de 
Arrecadação - DUA, bem como emissão de relatório para controle do pagamento do mesmo. 

Sistema de Controle Imobiliário - Ferramenta tecnológica utilizada pela Secretaria Municipal de Fazenda - 
SEFI para cadastro de dados de imóveis situados no Município de Serra. 
 

5. Competência e Responsabilidade: 

Compete à Secretaria de Administração - SEAD, por meio da Gerência de Administração e Manutenção 
Patrimonial - SEAD/DP/REGISTRO DE IMÓVEIS, controlar e acompanhar a execução da presente Norma de 
Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 
procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

Compete à Secretaria de Planejamento Estratégico – SEAD/SEPLAE prestar apoio técnico, registrar, revisar e 
divulgar a Norma de Procedimento. 
 
 

6. Procedimentos: 
 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – INVESTIDURA 
 

6.1 – Requerente. 

6.1.1 - Encaminha a solicitação de compra por investidura do imóvel, via Ofício, à SEAD/PROTOCOLO 
GERAL com as seguintes informações e documentos: 

a) Nome; 

b) CPF ou CNPJ; 

c) Endereço residencial ou comercial (no caso de pessoa jurídica); 

d) Inscrição Imobiliária; 

e) Telefone; 

f) Descrição do imóvel pleiteado; 
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g) Cópia do documento de aquisição ou certidão de ônus do imóvel lindeiro ao pleiteado; 

h) Fotos do imóvel (opcional). 

6.2 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 

6.2.1 - Recebe a solicitação de compra por investidura do imóvel com a documentação e providencia a 
abertura do processo. 

6.2.2 - Encaminha o processo ao Secretario responsável pela  Secretaria de Administração SEAD 

 

6.3 – Secretaria de Administração-SEAD 

6.3.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 

6.3.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial ( SEAD/DP) 

 

6.4 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP)/REGISTRO DE IMÓVEIS 

6.4.1 - Recebe o processo, informa a situação da área pleiteada e anexa cópia da documentação de aquisição 
da mesma (se for o caso). 

6.4.2 - Encaminha o processo à Secretaria de Administração SEAD 

 

6.5 – Secretaria de Administração SEAD 

6.5.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.5.1.1 - Caso o imóvel não seja de propriedade do Município, informa, via Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial 
(SEAD/DP) para arquivamento  

6.5.1.2 - Caso o imóvel seja de propriedade do Município, encaminha o processo à SEDUR/CONTROLE DE 
EDIFICAÇÕES. 

 

6.6 - Gerência de Controle de Edificações - SEDUR/CONTROLE DE EDIFICAÇÃOES 

6.6.1 - Recebe o processo e verifica se o imóvel pleiteado interfere no Plano de Urbanização e/ou se 
enquadra no Plano Diretor Urbano - PDU. 

6.6.1.1 - Caso o imóvel não interfira no Plano de Urbanização e/ou não se enquadre no PDU, encaminha o 
processo à SEDUR/GAB. 

6.6.1.2 - Caso o imóvel interfira no Plano de Urbanização e não se enquadre no PDU, encaminha o processo 
ao Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

 

6.7 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 

 

6.7.1 - Recebe o processo, informa, via ofício, ao Requerente o indeferimento do pleito. 

6.7.1.1 - Caso o imóvel se enquadre no PDU e não interfira no Plano de Urbanização, informa ao Requerente 
do deferimento do pleito e da realização da alienação da área por meio de licitação na modalidade de 
concorrência. 

6.7.2 - Encaminha o processo ao Secretário de Administração para tomar ciência. 

6.7.3. O Secretario de Administração toma Ciência e encaminha ao Departamento de Administração 
Patrimonial para arquivamento em caso de indeferimento e no caso de deferimento encaminha  a SEDUR. 

 

6.8 - Coordenação de Topografia - SEDUR/Topografia  

6.8.1 - Recebe o processo e realiza levantamento topográfico. 

6.8.2 - Encaminha processo à SEDUR/. Controle de Edificações 

 

6.9 - Gerência de Controle de Edificações - SEDUR/. Controle de Edificações 

 

6.9.1 - Recebe processo e toma conhecimento. 

6.9.2 - Encaminha processo à Departamento de Administração Patrimonial. 
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6.10 - Coordenação de Registro e Controle de Bens – Departamento de Administração 
Patrimonial.(SEAD/DP) 

 

6.10.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e envia CI’s as demais Secretarias para manifestação quanto 
ao interesse no imóvel pleiteado.  

6.10.1.1 - Caso alguma Secretaria manifeste interesse no imóvel, informa, via Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após encaminha o processo para arquivamento. 

6.10.1.2 - Caso nenhuma Secretaria manifeste interesse, encaminha o processo à SEOB. 

 

6.11 –  SEOB - Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação. 

6.11.1 - Recebe o processo e elabora Parecer Técnico de Avaliação . 

6.11.2 - Encaminha o processo à SEDUR/. Controle de Edificações 

 

6.12 - Gerência de Controle de Edificações - SEDUR/. Controle de Edificações 

6.12.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do Parecer técnico de Avaliação. 

6.12.2 - Encaminha o processo à SEDUR/. Topografia 

 

6.13 - Coordenação de Topografia - SEDUR/. Topografia 

6.13.1 - Recebe o processo e elabora Minutas de Projeto de Lei e de Decreto de Desafetação. 

6.13.2 - Encaminha o processo ao Secretário de Adminsitração (SEAD). 

 

6.14 -  SEAD/Gabinete do Secretário de Administração.  

6.14.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minutas de Projeto de Lei e de Decreto de Desafetação. 

6.14.2 - Elabora a justificativa de interesse público e anexa-a ao processo. 

6.14.3 - Verifica se há outros imóveis confrontantes com a área pleiteada além do imóvel do Requerente. 

6.14.3.1 - Caso não haja imóveis confrontantes, encaminha o processo à Para Laudo de Avaliação. 

6.14.3.2 - Caso haja imóveis confrontantes, verifica-se com os proprietários dos mesmos, via Ofício, se há 
interesse na aquisição da área pleiteada e solicita resposta por escrito. á SEAD. 

6.14.3.2.1 - Havendo interesse por parte de pelo menos um dos proprietários de imóvel confrontante com a 
área pleiteada, informa, via Ofício, ao Requerente do indeferimento do pleito e da realização da alienação da 
área por meio de licitação na modalidade de concorrência. Após encaminha o processo à  Departamento de 
Administração Patrimonial (SEAD/DP),para arquivamento. 

6.14.3.2.2 - Não havendo interesse de nenhum dos proprietários de imóvel confrontante com a área pleiteada, 
encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

 
 

6.15 -  Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

6.15.1 - Recebe o processo e toma conhecimento e envia o Processo para Gabinete do Secretário de 
Administração –(SED/GAB) 

6.16 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.16.1 - Recebe o processo, toma conhecimento, assina a justificativa de interesse público. 

6.16.2 - Encaminha o processo à PROGER para elaboração do projeto de Lei e Decreto  de desafetação.  

 

6.17 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER 

6.17.1 - Recebe o processo para conhecimento, elabora minuta e emite Parecer 

6.17.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.18 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.18.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.18.2 - Encaminha o processo à DIVISÃO RESPONSÁVEL POR ATOS OFICIAIS. 

 

6.19 -. SECRETÁRIA RESPONSÁVEL POR ATOS OFICIAIS 
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6.19.1 - Recebe o processo e toma conhecimento realiza Modificações e encaminha a SEAD/GAB 

 

6.22 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.22.1 - Recebe o processo Verifica realização das alterações nas Minutas de Projeto de Lei e Decreto. 

6.22.2 - Encaminha o processo ao GABPREF/Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito  

6.22.3 - Recebe o processo, toma conhecimento e encaminha a  PROGER/PROCURADOR/GERAL. 
PROGER/PROCURADOR GERAL toma ciência e encaminha ao Procurador responsável por análise de 
documentação oficial que toma ciência elabora oficio e encaminha ao Procurador Geral, que toma ciência e 
envia ao gabinete do Prefeito para Colher assinatura do prefeito, retornando de imediato a 
PROGER/PROCURADORIA GERAL.  

 

6.23 - PROGER/PROCURADOR GERAL. 

6.23.1 - Recebe o processo e encaminha, via Ofício, o Projeto de Lei de Desafetação à Câmara Municipal de 
Serra -  para votação e aprovação. 

6.23.2 - Providencia a publicação da Lei, após publica o Decreto nos Atos Oficiais do Poder Executivo. 

6.23.3 - Anexa cópia da Lei e do Decreto no processo e o encaminha-o à Departamento de Administração 
Patrimonial l (SEAD/DP).  

6.23.4,1 – O Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP),recebe o processo e toma 
conhecimento, registra dados. 

6.23.4.2- Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.24 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.24.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

           6.24.2 - Encaminha o processo ao GABPREF/CH. 

 

6.25 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 

6.25.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza a alienação, mediante a assinatura do Prefeito.E 
encaminha a Departamento de Administração Patrimonial 

 

6.26 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 

.26.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da publicação da Lei e do Decreto. Encaminha o Processo 
para SEFA. 

 

6.27 – SEFA 

6.27.1 - Recebe o processo e emite por meio do Sistema de Preço Público o Documento Único de Arrecadação 
- DUA. 

6.27.2 - Convoca o Requerente para comparecer ao setor e pegar o DUA para pagamento. 

6.27.3 - Confirma o pagamento do DUA por meio do Sistema de Preço Público e providencia cópia autenticada 
da Lei e Decreto de Desafetação.Encaminha a Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP). 

6.27.3.1 – Departamento de Administração Patrimonial--(SEAD/DP). 

6.27.4 - Encaminha as cópias autenticadas ao Cartório de Registro Geral de Imóveis - CRGI competente para 
realizar a averbação da Lei e Decreto. Encaminha a SEAD/GAB- Secretario de Administração. 
6.27.4.1 - SEAD/GAB Toma Ciência e encaminha a PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL. 
6.27.4.2 - PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL 
6.27.5 - Elabora Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por Investidura e encaminha o processo à 
Departamento de Administração Patrimonial. 
 

6.28 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 

6.28.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por 
Investidura. 

6.28.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.29 – Gabinete - Secretaria de Administração – SEAD/GAB 
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6.29.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.29.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADOR GERAL 

 

6.30 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.30.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.30.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 

 

6.31 - Gerência Urbanística - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 

6.31.1 - Recebe o processo e analisa a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por Investidura. 

6.31.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/PROCURADOR GERAL. 

 

6.32 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.32.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 

6.32.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.33 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.33.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.33.2 - Encaminha o processo ao   Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

 

6.35 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP). 
6.35.1 - Recebe o processo e encaminha, via ofício, a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda por 
Investidura ao Cartório de Ofício de Notas, a escolha do Requerente, para lavratura. 
6.35.2 - Encaminha o processo à SEFA/Coordenação de Cadastro imobiliário.  
 

6.36 - Coordenação de Cadastro Imobiliário - SEFA. 

6.36.1 - Recebe o processo e inscreve o imóvel junto ao Sistema de Controle Imobiliário. 

6.36.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial. 
 

6.37 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 
6.37.1 - Recebe o processo e aguarda o Requerente encaminhar cópia da Escritura Pública registrada. Após 
providencia abertura de Dossiê com cópia do processo e o cadastro das informações do imóvel no sistema de 
gestão Patrimonial SMARam. 
6.37.2 - Encaminha o processo à SEFA-Coordenação de tributos Imobiliários.  
 

6.38 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEFA 
6.38.1 - Recebe o processo e realiza a transferência do imóvel para o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
6.38.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
 

6.39 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 
6.39.1 - Recebe o processo e arquiva-o no arquivo setorial. 
 
 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDA (FOREIRO MUNICIPAL) 
 
6.40 - Requerente 

6.40.1 - Encaminha a solicitação de compra do imóvel, via Ofício, à SEAD/PROTOCOLO com as seguintes 
informações e documentos: 

a) Nome; 

b) CPF ou CNPJ; 

c) Endereço residencial ou comercial (no caso de pessoa jurídica); 

d) Telefone; 

e) Descrição do imóvel pleiteado; 

f) Inscrição imobiliária do imóvel pleiteado; 

g) Cópia do documento de aquisição do imóvel pleiteado ou cópia do Contrato de Aforamento. 
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6.41 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 

6.41.1 - Recebe a solicitação de compra do imóvel e providencia a abertura do processo. 

6.41.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

6.42 – Departamento de Administração Patrimonial –( SEAD/DP)  

6.42.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 

6.42.2 - Encaminha o processo à SEDUR/TOPOGRAFIA 

 

6.43 - Coordenação de Topografia - SEDUR 

6.43.1 - Recebe o processo e realiza levantamento topográfico. 

6.43.2 - Identifica e informa o loteamento, lote e quadra na qual o imóvel está situado. 

6.43.3 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial –(SEAD/DP). 

 

6.44 - Departamento de Administração Patrimonial –(SEAD/DP). 

6.44.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo.  

6.44.2 - Anexa no processo cópia da documentação de aquisição da área na qual o imóvel pleiteado está 
inserido.  

6.44.3 - Informa a situação do imóvel constante no livro de aforamento. 

6.44.4 - Encaminha o processo à SEOB- Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação.  

 

6.45 - Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação - SEOB 

6.45.1 - Recebe o processo e elabora Parecer Técnico de Avaliação. 

6.45.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial 

 

6.46 -  Departamento de Administração Patrimonial  - SEAD/DP/REGISTRO DE IMÓVEIS  

6.46.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do Parecer Técnico de Avaliação. 

6.46.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.47 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.47.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.47.2 - Encaminha o processo à GABPREF. 

 

6.48 -  Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 

6.48.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza a alienação, mediante a assinatura do Prefeito. 

6.48.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.49 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.49.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.49.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial. 

 

6.50 - Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 

 

6.50.1 - Recebe o processo e toma Ciência e Encaminha a SEFA 

6.50.2 - SEFA –Recebe o processo Convoca o Requerente para comparecer à coordenação para informá-lo 
do valor do imóvel. 

6.50.2.1 - Em caso de desistência do Requerente, encaminha o processo ao Departamento de Administração 
Patrimonial para  arquivamento. 

6.50.2.2 - Caso o Requerente concorde com o valor, verifica com o mesmo a forma de pagamento que poderá 
ser à vista ou em até 60 (sessenta) parcelas mensais, verifica a forma de pagamento. 

6.52.2 - Emite por meio do Sistema de Preço Público o Documento Único de Arrecadação - DUA. 

6.50.3 - Convoca o Requerente para comparecer ao setor e pegar o DUA para pagamento. 
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6.50.3.1 - Caso o Requerente tenha optado pelo pagamento em 60 meses, encaminha ao mesmo, 
mensalmente, o DUA para pagamento E Encaminha processo a SEAD/DP. 

6.50.4 – SEAD/DP Confirma o pagamento do DUA, por meio do Sistema de Preço Público, encaminha a 
SEAD/GAB que toma ciência e encaminha a PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL QUE elabora 
Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda e encaminha o processo à Departamento de Administração 
Patrimonial.  

6.50.4.1 - Caso o Requerente tenha optado pelo pagamento em 60 (sessenta) parcelas, a Minuta de Escritura 
Pública de Compra e Venda só será elaborada após o término do pagamento das mesmas. 

 

6.51 – Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP). 

6.51.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda. 

6.51.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.52 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.52.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.52.2 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.53 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.53.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.53.2 - Encaminha o processo à PGM/PROCURADORIA URBANISTICA. 

 

6.54 - PROCURADORIA URBANISTICA. 

6.54.1 - Recebe o processo e analisa a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda. 

6.54.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.55 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.55.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.55.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.56- Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.56.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.56.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

 

6.57 - Departamento de Administração Patrimonial – (SEAD/DP) 

6.57.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.57.2 – Encaminha , via Ofício, a Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda ao Cartório de Ofício de 
Notas, a escolha do Requerente, para lavratura. 
6.57.2 - Aguarda o Requerente encaminhar cópia da Escritura Pública registrada. Após providencia abertura 
de Dossiê com cópia do processo, cadastra as informações do imóvel no Sistema de Gestão Patrimonial -
SMARam e anota no Livro de Aforamento. 
6.57.3 - Encaminha o processo à SEMFA - Coordenação de Tributos Imobiliários.  
 

6.58 - Coordenação de Tributos Imobiliários - SEMFA 
6.58.1 - Recebe o processo e realiza a transferência do imóvel para o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
6.58.2 - Encaminha o processo à SEAD/DP. 
 

6.59 – Departamento de Administração Patrimonial – SEAD/DP 
6.59.1 - Recebe o processo e providencia arquivamento. 
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ALIENAÇÃO - DOAÇÃO 
 
6.60- Requerente 

6.60.1 - Encaminha a solicitação de doação de imóvel, via Ofício, à SEAD/Via PROTOCOLO GERAL com as 
seguintes informações e documentos: 

a) Nome da entidade ou órgão público; 

b) CNPJ; 

c) Endereço; 

d) Telefone; 

e) Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante (no caso de entidade); 

f) Cópia do Estatuto (no caso de entidade); 

f) Descrição do imóvel pleiteado; 

h) Justificativa do pedido. 

 

6.61 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 

6.61.1 - Recebe o Ofício e providencia a abertura do processo. 

6.61.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.62 – Gabinete do Secretario de Administração – (SEAD/GAB) 

6.62.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 

6.62.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

 

6.63 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

6.63.1 - Recebe o processo, verifica a disponibilidade de imóvel ou situação da área pleiteada e anexa cópia 
da documentação de aquisição do mesmo (se for o caso). 

6.63.1.1 - Caso não haja disponibilidade de imóvel ou o imóvel pleiteado não seja de propriedade do 
Município, informa, via Ofício, ao Requerente o indeferimento do pleito. Após encaminha o processo para 
arquivamento. 

6.63.1.2 - Caso haja disponibilidade de imóvel ou o imóvel pleiteado seja de propriedade do Município, 
encaminha o processo à Secretaria Responsável pelo mesmo.  

 

6.64 - Secretaria Responsável 

6.64.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e informa sobre a possibilidade de atendimento ao pleito. 

6.64.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP).. 

 

6.65 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

6.65.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.65.1.1 - Caso a Secretaria Responsável tenha indeferido o pleito, informa, via Ofício, ao Requerente. Após 
encaminha o processo à SETOR DE REGISTRO para arquivamento. 

6.65.1.2 - Caso a Secretaria Responsável tenha deferido o pleito, encaminha o processo à SEDUR/ 
ESTUDOS E PROJETOS. 

 

6.66 - SEDUR/ ESTUDOS E PROJETOS 

6.66.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.66.2 - Encaminha o processo à TOPOGRAFIA 

 

6.67 - Coordenação de Topografia  

6.67.1 - Recebe o processo e realiza levantamento topográfico. 

6.67.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP).. 

 

6.68 Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 
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6.68.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e envia CI’s as demais Secretarias para manifestação quanto 
ao interesse do imóvel.  

6.68.1.1 - Caso alguma Secretaria manifeste interesse no imóvel, informa, via Ofício, ao Requerente e após 
encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP).para arquivamento. 

6.68.1.2 - Caso nenhuma Secretaria manifeste interesse, encaminha o processo à SEOB 

 

6.69 - SEOB Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação. 

6.69.1 - Recebe o processo e elabora Parecer Técnico de Avaliação. 

6.69.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

 

6.70 - Departamento de Administração Patrimonial (SEAD/DP) 

6.70.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.70.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB,para ciência,  que encaminha o processo a PROGER/GAB que 
encaminha para a PROCURADORIA PATRIMONIAL. 

 

6.71 –  PROGER/PROCURADORIA PATRIMONIAL 

6.71.1 - Recebe o processo e elabora a Minuta de Projeto de Lei. 

6.71.1.1 -Em se tratando de Desafetação elabora Minuta de Projeto de Lei e de Decreto. 

6.71.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.72 – Secretaria de Administração - (SEAD/GAB) 

6.72.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da(s) Minuta(s). 

6.72.2 - Elabora justificativa de interesse público e anexa ao processo. 

6.72.3 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.73 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.73.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.73.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 

 

6.74 – PROGER/PROCURADORIA  URBANÍSTICA  

6.74.1 - Recebe o processo e analisa as Minutas de Projeto de Lei e Decreto de Desafetação. 

6.74.2 - Elabora o parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.75- Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.75.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 

6.75.1.1 - Caso não haja alterações a serem realizadas nas Minutas, encaminha o processo ao GABPREF. 

6.75.1.2 - Caso haja alterações a serem realizadas nas Minutas, encaminha o processo à SEAD/GAB para 
correção. 

 

6.76 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.76.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.76.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial. 

 

6.77– Departamento de Administração Patrimonial – SEAD/DP 

6.77.1 - Recebe o processo e toma conhecimento observa as alterações nas Minutas de Projeto de Lei e 
Decreto de Desafetação. 

6.77.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.78 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.78.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.78.2 - Encaminha o processo ao GABPREF/CH. 
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6.79 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 

6.79.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e autoriza a alienação, e encaminha a PROGER/GAB. 

 

6.80 - PROGER/GAB recebe toma ciência e encaminha a   PROCURADORIA  DE SUPERVISÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL envia a Gabinete do Prefeito para Colher Assinatura. 

6.80.1 – PROGER/ PROCURADORIA  DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. 

Recebe o processo e encaminha, via Ofício, a Minuta de Projeto de Lei à Câmara Municipal de Serra- para 
votação e aprovação. 

6.80.2 - Providencia a publicação da Lei, após publica o Decreto nos Atos Oficiais do Poder Executivo. 

6.80.3 - Anexa cópia da Lei e do Decreto no processo e o encaminha à Departamento de Administração 
Patrimonial. 

 

6.81 - Departamento de Administração Patrimonial - (SEAD/DP).  

6.81.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da publicação da Lei e do Decreto de Desafetação. 

6.81.1 - Providencia cópia autenticada da Lei e Decreto de Desafetação. 

6.81.2 - Encaminha as cópias autenticadas ao Cartório de Registro Geral de Imóveis - CRGI competente para 
realizar a averbação da Lei e Decreto.e encaminha a SEAD/GAB que encaminha a PROGER/PATRIMONIAL  
para elaboração de Minuta de Doação. 

6.81.3 - PROGER/PATRIMONIAL  Elabora minuta de Escritura Pública de Doação e encaminha o processo à 
Departamento de Administração Patrimonial - (SEAD/DP). 

 

6.83 - Departamento de Administração Patrimonial - (SEAD/DP). 

6.83.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.83.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.84 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.84.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.84.2 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.85 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.85.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.85.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 

 

6.86 - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA 

6.86.1 - Recebe o processo e analisa a minuta de Escritura Pública de Doação. 

6.86.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.87 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.87.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.87.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.88 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.88.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.88.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 

 
 

6.89 – Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 

6.90.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.90.1 – Encaminha  via ofício, a Minuta de Escritura Pública de Doação ao Cartório de Ofício de Notas, a 
escolha do Requerente, para lavratura. 
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6.90.2 - Aguarda o Requerente encaminhar cópia da Escritura Pública registrada. Após providencia abertura 
de Dossiê com cópia do processo, cadastra as informações do imóvel no Sistema de Gestão Parimonial 
SMARam. 
6.90.3 - Encaminha o processo à SEFA. 
 

6.91 - Coordenação de Tributos Imobiliários – SEFA 
6.91.1 - Recebe o processo e realiza a transferência do imóvel para o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
6.91.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 
 

6.92 - Departamento de Administração Patrimonial-(SEAD/DP) 

6.92.1 - Recebe o processo e arquiva-o no arquivo setorial. 

 
 
CESSÃO DE BENS IMÓVEIS 
 

6.93 - Requerente 

6.93.1 - Encaminha o pedido de cessão do imóvel, via Ofício, à SEAD/Via PROTOCOLO GERAL com as 
seguintes informações e documentos: 

a) Nome da entidade ou órgão público; 

b) CNPJ; 

c) Endereço; 

d) Telefone; 

e) Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante (no caso de entidade); 

f) Cópia do Estatuto (no caso de entidade); 

f) Descrição do imóvel pleiteado; 

h) Justificativa do pedido. 

 

6.93 - Serviço de Protocolo Geral (SEAD/Divisão de Protocolo) 

6.93.1 - Recebe o Ofício e providencia a abertura do processo. 

6.93.2 - Encaminha o processo à SEAD que encaminha a SEAD/DP 

 

6.94 – Departamento de Administração Patrimonial SEAD/DP 

6.94.1 - Recebe o processo e toma conhecimento do mesmo. 

6.94.1 –Verifica a disponibilidade de imóvel ou situação da área pleiteada e anexa cópia da documentação de 
aquisição do mesmo (se for o caso). 

6.94.1.1 - Caso não haja disponibilidade do imóvel ou o imóvel pleiteado não seja de propriedade do Município, 
informa, via Ofício, ao Requerente o indeferimento do pleito e encaminha o processo para arquivamento. 

6.94.1.2 - Caso haja disponibilidade de imóvel ou o imóvel pleiteado seja de propriedade do Município, 
encaminha o processo à Secretaria Responsável pelo mesmo. 

 

6.95 - Secretaria Responsável 

6.95.1 - Recebe o processo, toma conhecimento e informa sobre a possibilidade de atendimento ao pleito. 

6.95.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial SEAD/DP. 
. 
 

6.96 - Departamento de Administração Patrimonial SEAD/DP 
 

6.96.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.96.1.1 - Caso a Secretaria Responsável tenha indeferido o pleito, informa, via Ofício, ao Requerente e 
encaminha o processo para arquivamento. 
6.96.2 - Caso a Secretaria Responsável tenha deferido o pleito, encaminha o processo à  SEAD/GAB que 
encaminha ao Procurador Municipal este faz Vistas no processo e encaminha a PROGER/PATRIMONIAL 

 

6.97 - PROGER/PATRIMONIAL 
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6.97.1 - Recebe o processo e elabora Minuta de Projeto de Lei. 

6.97.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

6.97 – Gabinete do Secretário de Administração (SEAD/GAB) 

6.97.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da Minuta Projeto de Lei. 

6.97.2 - Elabora a justificativa de interesse público e anexa-a ao processo. 

6.97.3 - Encaminha o processo à Procuradoria Geral 

 

6.98 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.98.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.98.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA 

 

6.99 - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA 

6.99.1 - Recebe o processo e analisa a Minuta de Projeto de Lei. 

6.99.2 - Elabora o parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.100 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.100.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 

6.100.1.1 - Caso não haja alterações a serem realizadas na Minuta, encaminha o processo ao GABPREF . 

6.100.1.2 - Caso haja alterações a serem realizadas na Minuta encaminha o processo à PROGER/GAB para 
correção que Recebe o processo e realiza as alterações no Projeto de Lei.Encaminha o processo ao 
GABPREF. 

 

6.101 - Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito - GABPREF 

6.101.1 - Recebe o processo e toma conhecimento e autoriza a cessão, mediante a assinatura do Prefeito. 

6.101.2 - Encaminha o processo ao PROGER/PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
OFICIAL. 

 

6.102 - PROGER/PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. 

6.102.1 - Recebe o processo e encaminha, via Ofício, o Projeto de Lei à Câmara Municipal de Serra- para 
votação e aprovação. 

6.102.2 - Providencia a publicação da Lei nos Atos Oficiais do Poder Executivo. 

6.102.3 - Anexa cópia da Lei no processo e o encaminha-o à Departamento de Administração Patrimonial.  

 

6.103 -  Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

6.103.1 - Recebe o processo e toma conhecimento da publicação da Lei. 

6.103.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB que encaminha a PROGER/PATRIMONIAL para elaboração 
de Minuta de Contrato de Cessão. 

 

6.104– PROGER/PATRIMONIAL 

6.104.1 - Recebe o processo e elabora minuta de contrato de cessão de uso. 

6.104.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

 

 

6.105 - Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

6.105.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.111.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

6.106 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.106.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.106.2 - Encaminha o processo à PROGER/GAB. 
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6.107 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.107.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.107.2 - Encaminha o processo à PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 

 

6.108 - PROGER/PROCURADORIA URBANISTICA. 

6.108.1 - Recebe o processo e analisa a minuta de Contrato de Cessão de uso. 

6.108.2 - Elabora parecer jurídico e encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

6.109 - Gabinete da Procuradoria Geral - PROGER/GAB 

6.109.1 - Recebe o processo e homologa o parecer jurídico. 
6.109.2 - Encaminha o processo à SEAD/GAB. 
 

6.110 - Gabinete da Secretaria de Administração - SEAD/GAB 

6.110.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.110.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

 

6.111 - Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

6.111.1 - Recebe o processo e toma conhecimento. 

6.111.2 - Providencia a emissão de 03 (três) vias do contrato de cessão de uso. 

6.111.3 - Encaminha as 03 (três) vias do Contrato, via ofício, ao Requerente para assinatura do representante 
da mesma. 

6.111.4 - Acosta as 03 (três) vias do Contrato no processo, elabora minuta do Extrato de Contrato de Cessão 
de Uso e anexa ao processo. 

6.111.4 - Encaminha o processo à SEAD/GAB para Colher Assinaturas. 

 

6.112 - SEAD/GAB recebe o Processo e encaminha ao Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito – GABPREF. 

6.112.1 - Recebe o processo e toma conhecimento.colhe a assinatura do Prefeito Municipal nas 03 (três) vias 
do Contrato de Cessão de Uso.Encaminha o processo ao PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE 
DOCUMENTOS OFICIAIS . 

 

6.113 – PROGER/PROCURADORIA DE SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS . 

6.113.1 - Recebe o processo e providencia a publicação do Extrato do Contrato de Cessão de Uso nos Atos 
Oficiais do Poder Executivo. 

6.113.2 - Encaminha o processo ao Departamento de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

 

6.114 - Departamento de Administração Patrimonial - SEAD/DP 

6.114.1 - Recebe o processo e anexa 01 (uma) via do Contrato de Cessão de Uso. 

6.114.2 - Encaminha, via ofício, 01 (uma) via do Contrato de Cessão de Uso e cópia do Extrato ao 
Requerente. 

6.114.3 - Providencia abertura de Dossiê com cópia do processo e 01 (uma) via do Contrato de Cessão de 
Uso. 

6.114.2 - Cadastra as informações do imóvel no Sistema de Gestão Patrimonial SMARam. 

6.114.3 - Encaminha o processo à SEFA. 

 

6.115 - Coordenação de Tributos Imobiliários – SEFA 

6.115.1 - Recebe o processo e cadastra o nome da Requerente como detentor do imóvel no Sistema de 
Controle Imobiliário, considerando a data do contrato. 

6.115.2 - Encaminha o processo à Departamento de Administração Patrimonial - SEAD/DP 

 

6.124 - Departamento de Administração Patrimonial - SEAD/DP  

6.124.1 - Recebe o processo e arquiva-o no arquivo setorial. 
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7. Considerações Finais: 

7.1 - No caso de alienação às custas cartoriais referentes à lavratura e registro da Escritura Pública são de 
responsabilidade do Requerente. 

7.2 - O procedimento descrito para Venda ateve-se somente para o caso do Requerente ser foreiro municipal. 

7.3 - Os procedimentos de Doação descritos nesta Norma não aplicam-se no caso de programa de 
Regularização Fundiária.  
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Anexo I - Fluxograma 

                         

Requerente. 
 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

Secretaria de Administração SEAD-
Gabinente 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS POR 
INVESTIDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Alienação e Cessão de Bens Imóveis 
Código: SPA-NP-03   Data de Elaboração: 28/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Encaminha a solicitação de compra por 
investidura do imóvel, via Ofício, à 
SEAD/PROTOCOLO GERAL com as 
seguintes informações e documentos: 

 

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 

 

Toma ciência e encaminha 
ao Departamento de 
Administração Patrimonial  

Recebe o processo, informa a situação 
da área pleiteada e anexa cópia da 
documentação de aquisição da mesma 
(se for o caso). Encaminha o processo 
à Secretaria de Administração SEAD 

 Caso o imóvel não seja de 
propriedade do Município, informa, 
via Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após 
encaminha o processo à 
Departamento de Administração 
Patrimonial (SEAD/DP) para 
arquivamento 
 

Caso o imóvel seja de propriedade 
do Município, encaminha o 
processo à SEDUR/CONTROLE DE 
EDIFICAÇÕES. 

 
 
 
 
 

1/2 

INICIO 

Legenda: Atividade Decisão Terminal Conector 

Externo 
Conector 
Interno 

 
 
 

Documento 

 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 
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SEDUR -  Controle de Edificações  
 
 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

Secretaria de Administração SEAD-
Gabinente 

SEDUR -  Controle de Edificações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Verifica se o imóvel pleiteado interfere no 
Plano de Urbanização e/ou se enquadra 
no Plano Diretor Urbano - PDU. 

Caso o imóvel não interfira no Plano de 
Urbanização e/ou não se enquadre no 
PDU, encaminha o processo à 
SEDUR/GAB. 

Caso o imóvel interfira no Plano de 
Urbanização e não se enquadre no PDU, 
encaminha o processo ao Departamento 
de Administração Patrimonial (SEAD/DP). 

 

 

 

2/1 Informa, via ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. 

Caso o imóvel se enquadre no PDU e 
não interfira no Plano de Urbanização, 
informa ao Requerente do deferimento 
do pleito e da realização da alienação 
da área por meio de licitação na 
modalidade de concorrência. 
Encaminha o processo ao Secretário 
de Administração para tomar ciência. 

O Secretario de Administração 
toma Ciência e encaminha ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial para arquivamento em 
caso de indeferimento e no caso 
de deferimento encaminha  a 
SEDUR 

Recebe o processo e realiza 
levantamento topográfico. 

Encaminha processo à 
Departamento de Administração 
Patrimonial. 

 

Recebe o processo, toma 
conhecimento e envia CI’s as demais 
Secretarias para manifestação quanto 
ao interesse no imóvel pleiteado. 

Caso alguma Secretaria manifeste 
interesse no imóvel, informa, via 
Ofício, ao Requerente o 
indeferimento do pleito. Após 
encaminha o processo para 
arquivamento. 

Caso nenhuma Secretaria manifeste 
interesse, encaminha o processo à 
SEOB 

 

2/3 
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SEOB –Secretaria de Obras. 

 

SEDUR -  Controle de Edificações  

 

Secretaria de Administração SEAD-
Gabinente 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

 

Recebe o processo e elabora Parecer 
Técnico de Avaliação. 

Encaminha o processo à SEDUR/. 
Controle de Edificações 

 

 

3/2 .Toma conhecimento do Parecer 
técnico de Avaliação. 
 
Encaminha o processo à 
Topografia(SEDUR), que recebe o 

processo e elabora Minutas de Projeto 
de Lei e de Decreto de Desafetação 
Encaminha o processo ao Secretário 
de Adminsitração (SEAD). 

Toma conhecimento da Minutas de 
Projeto de Lei e de Decreto de 
Desafetação. 

Elabora a justificativa de interesse 
público e anexa-a ao processo. 

Verifica se há outros imóveis 
confrontantes com a área pleiteada 
além do imóvel do Requerente. 

Caso não haja imóveis confrontantes, 
encaminha o processo à Para Laudo 
de Avaliação. 

Caso haja imóveis confrontantes, 
verifica-se com os proprietários dos 
mesmos, via Ofício, se há interesse 
na aquisição da área pleiteada e 
solicita resposta por escrito. á SEAD. 

Havendo interesse por parte de pelo 
menos um dos proprietários de 
imóvel confrontante com a área 
pleiteada, informa, via Ofício, ao 
Requerente do indeferimento do 
pleito e da realização da alienação 
da área por meio de licitação na 
modalidade de concorrência. Após 
encaminha o processo à  
(SEAD/DP),para arquivamento. 

Não havendo interesse de nenhum 
dos proprietários de imóvel 
confrontante com a área pleiteada, 
encaminha o processo à (SEAD/DP) 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento e envia o 
Processo para Gabinete do 
Secretário de Administração –
(SED/GAB) 

 

Toma conhecimento, assina a 
justificativa de interesse 
público. 
 
Encaminha o processo à 
PROGER para elaboração do 
projeto de Lei e Decreto  de 
desafetação 

3/4 

 
Sistema: Sistema de Controle Patrimonial 
Assunto: Alienação e Cessão de Bens Imoveis 
Código: SPA-NP-03     Data de  Elaboração: 28/10/2013 
Versão: 02                    Data de  Aprovação: 30/09/2015   
 
    

Legenda: Atividade Decisão Terminal Conector 

Externo 
Conector 
Interno 

 
 
 

Documento 

 

Interface no  
Sistema 
 

Arnmazen. 
Interno. 

 

Atividade 
Proposta 

 

Notas 
Explicativas 

 

Conector 

 



                                                                                                                                                                  Página  19 / 28 
 
 

 

Anexo I - Fluxograma 

                         
Gabinete da Procuradoria Geral - 

PROGER 
Secretaria de Administração 

SEAD-Gabinente 
Divisão Responsável por atos 

oficiais 

SEAD-GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Recebe o processo para conhecimento, 
elabora minuta e emite Parecer 

Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

 

4/3 . Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo à 
DIVISÃO RESPONSÁVEL 
POR ATOS OFICIAIS. 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento realiza 
Modificações e encaminha 
a SEAD/GAB 

 

Recebe o processo e encaminha, via 
Ofício, o Projeto de Lei de Desafetação à 
Câmara Municipal de Serra -  para 
votação e aprovação. 

 

Providencia a publicação da Lei, após 
publica o Decreto nos Atos Oficiais do 
Poder Executivo. 
 

Anexa cópia da Lei e do Decreto no 
processo e o encaminha-o à 
Departamento de Administração 

Patrimonial l (SEAD/DP), QUE recebe o 
processo e toma conhecimento, 
registra dados. Encaminha o 
processo à SEAD/GAB 

  

 

 

Recebe o processo Verifica realização 
das alterações nas Minutas de Projeto 
de Lei e Decreto. 

Encaminha o processo ao 
GABPREF/Secretário-Chefe do 
Gabinete do Prefeito  

- Recebe o processo, toma 
conhecimento e encaminha a  
PROGER/PROCURADOR/GERAL. 

Toma ciência e encaminha ao 
Procurador responsável por análise de 
documentação oficial que toma ciência 
elabora oficio e encaminha ao 
Procurador Geral, que toma ciência e 
envia ao gabinete do Prefeito para 
Colher assinatura do prefeito, 
retornando de imediato a 
PROGER/PROCURADORIA GERAL.  

 

4/5 

Recebe o processo e 
toma conhecimento. 

Encaminha o processo 
ao GABPREF/CH. 

 
 

Recebe o processo, toma 
conhecimento e autoriza a 
alienação, mediante a 
assinatura do Prefeito.E 
encaminha a Departamento de 
Administração Patrimonial 
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Departamento de Administração Patrimonial 

– (SEAD/DP) 
SEFA/ (SEAD/DP)/SEADGAB Gabinete da Procuradoria Geral - 

PROGER 
Departamento de Administração 

Patrimonial / SEAD GAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

 

Recebe o processo e toma conhecimento 
da publicação da Lei e do Decreto. 
Encaminha o Processo para SEFA. 

 

5/4 Recebe o processo e emite por meio do 
Sistema de Preço Público o Documento 
Único de Arrecadação - DUA. 

Convoca o Requerente para comparecer 
ao setor e pegar o DUA para pagamento. 

Confirma o pagamento do DUA por meio do 
Sistema de Preço Público e providencia 
cópia autenticada da Lei e Decreto de 
Desafetação.Encaminha a Departamento 
de Administração Patrimonial-
(SEAD/DP) que encaminha as cópias 
autenticadas ao Cartório de Registro Geral 
de Imóveis - CRGI competente para 
realizar a averbação da Lei e Decreto. 
Encaminha a SEAD/GAB- Secretario de 
Administração. 

SEAD/GAB Toma Ciência e encaminha a 
PROGER/PROCURADORIA 
PATRIMONIAL 
 

Elabora Minuta de Escritura 
Pública de Compra e Venda por 
Investidura e encaminha o 
processo à Departamento de 
Administração Patrimonial. 
 
 

 

Recebe o processo e analisa a Minuta 
de Escritura Pública de Compra e 
Venda por Investidura. 

Elabora parecer jurídico e encaminha 
o processo à 
PROGER/PROCURADOR GERAL 
que homologa o parecer jurídico. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

 

 

5/6 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo à 
PROGER/PROCURADOR GERAL 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento da Minuta de Escritura 
Pública de Compra e Venda por 
Investidura. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

 

SEAD/GAB Recebe o processo e 
toma conhecimento. 

Encaminha o processo ao   
Departamento de Administração 
Patrimonial (SEAD/DP) que 
encaminha ao Departamento de 
Patrimonio 

 

 

Recebe o processo e encaminha, via 
ofício, a Minuta de Escritura Pública de 
Compra e Venda por Investidura ao 
Cartório de Ofício de Notas, a escolha do 
Requerente, para lavratura. 
Encaminha o processo à 
SEFA/Coordenação de Cadastro 
imobiliário.  
 

- Recebe o processo e inscreve o 
imóvel junto ao Sistema de 
Controle Imobiliário. 

Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial. 
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Departamento de Administração Patrimonial 
– (SEAD/DP) 

SEFA/ (SEAD/DP)/SEADGAB Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                     
   

Recebe o processo e aguarda o 
Requerente encaminhar cópia da 
Escritura Pública registrada.  
Após providencia abertura de Dossiê com 
cópia do processo e o cadastro das 
informações do imóvel no sistema de 
gestão Patrimonial SMARam. 
Encaminha o processo à SEFA-
Coordenação de tributos Imobiliários.  

 

. 

 

6/5 

 

Recebe o processo e 
arquiva-o no arquivo 
setorial. 

Recebe o processo e realiza a 
transferência do imóvel para o 
nome do Requerente no 
Sistema de Controle Imobiliário. 
Encaminha o processo à 
Departamento de Administração 
Patrimonial (SEAD/DP) 

 

. 
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Requerente. 

 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

Departamento de Administração 
Patrimonial – (SEAD/DP) 

SEDUR/TOPOGRAFIA  

ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS –
VENDA(FOREIRO MUNICIPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Encaminha solicitação protocolada 
através e oficio  

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 

 

Toma ciencia e encaminha a 
SEDUR –Topografia  

Realiza levantamento topográfico 
Identifica e informa o loteamento, lote e 
quadra na qual o imóvel está situado. 

Encaminha ao SEAD/DP 

1/2 

Recebe o processo e toma 
conhecimento do mesmo.  

Anexa no processo cópia da 
documentação de aquisição da 
área na qual o imóvel pleiteado 
está inserido.  

Informa a situação do imóvel 
constante no livro de aforamento. 
Encaminha a SEOB  
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SEOB 

 

Departamento de Administração 
Patrimonial – 

(SEAD/DP)/(SEAD/GAB)/(GABPREF) 

 (SEAD/DP)/(SEFA)/(PROGER) 

(SEAD/GAB) 

PROCURADORIA GERAL PROGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
   

- Recebe o processo e elabora 

Parecer Técnico de Avaliação. 

 -Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento do Parecer Técnico de 
Avaliação. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB. 

 

Recebe o processo, toma conhecimento e 
autoriza a alienação, mediante a 
assinatura do Prefeito. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB., 
QUE toma conhecimento e encaminha ao 
SEAD/DP 

 

Recebe o processo e toma Ciência 
Encaminha a SEFA. 

SEFA –Recebe o processo Convoca 
o Requerente para comparecer à 
coordenação para informá-lo do valor 
do imóvel. 

 

Em caso de desistência o processo é 
arquivado pela SEAD-DP 

Caso o requerente concorde com o 
valor o processo é encaminhado para 
Proger que elabora a minuta da 
Escritura de  Compra e venda e 
encaminha a (SEAD/DP). 

 

SEAD/DP toma conhecimento e 
encaminha a SEAD/GAB. 

 

SEAD/GAB toma conhecimento e 
encaminha para PROGER 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo à GABPREF. 

 

2/1 Recebe o processo e toma 
Ciência Encaminha a SEFA. 

SEFA –Recebe o processo 

Convoca o Requerente para 
comparecer à coordenação para 
informá-lo do valor do imóvel. 

 

Em caso de desistência o 
processo é arquivado pela 
SEAD-DP 

Caso o requerente concorde 
com o valor o processo é 
encaminhado para Proger que 
elabora a minuta da Escritura de  
Compra e venda e encaminha a 
(SEAD/DP). 

 

SEAD/DP toma conhecimento e 
encaminha a SEAD/GAB. 

 

SEAD/GAB toma conhecimento 
e encaminha para PROGER 

 

PROGER Analisa a Minuta  da 
Escritura, elabora parecer 
jurídico e encaminha a  
SEAG/GAB. 

 

 

 

SEADGAB toma ciência e 
encaminha ao Departamento 
de Administração Patrimonial.  

 

Encaminha escritura de compra e venda 
ao cartório para lavratura. 

Encaminha o processo a SEFA. 

 

Realiza a transferência do imóvel para 
o nome do Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. Encaminha ao 
Departamento Patrimonial  

 

 

Toma ciência do registro fiscal e 
financeiro e arquiva o processo.  
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Requerente. 

 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

(SEAD/GAB) / (SEAD/DP) SEDUR/TOPOGRAFIA  

ALIENAÇÃO-DOAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
   

Encaminha solicitação protocolada 
através e oficio  

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 

 

Toma ciência e encaminha o 
processo a SEAD/DP  

Recebe Processo , toma ciência e 
realiza levantamento topográfico.   
Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial-SEAD-DP 

Recebe o processo, verifica a 
disponibilidade de imóvel ou situação 
da área pleiteada e anexa cópia da 
documentação de aquisição do 
mesmo (se for o caso). 

Havendo ou não disponibilidade do 
imóvel a SEAD/DP Comunica a 
Secretaria Requisitante ou 
Requerente.  

Havendo disponibilidade e interesse 
das partes o processo segue para 
SEDUR.  

 

 Verifica interesse das demais 
secretarias. Caso haja interesse o 
processo é arquivado, caso 
contrário o processo será 
encaminhando a SEOB. 

1/2 
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 (SEOB) / ( SEAD/DP) / (SEAD/GAB) 

 

PROCURADORIA GERAL PROGER (SEAD/GAB) / (GABPREF) 
(SEAD/DP) 

(PROGER) / ( (SEAD/DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
   

Elabora Parcer Técnico de Avaliação e 
encaminha o processo para a 
(SEAD/DP) 

SEAD/GAB encaminha o processo a 
PROGER/GAB que encaminha para a 
PROCURADORIA PATRIMONIAL 

Recebe o processo e toma conhecimento 
da(s) Minuta(s). 

Elabora justificativa de interesse público e 
anexa ao processo. 

Encaminha o processo à PROGER/GAB. 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 

Patrimonial. 

 

Elabora a Minuta de Projeto 
de Lei. 

Em se tratando de Desafetação 
elabora Minuta de Projeto de Lei e 
de Decreto. 

Encaminha o processo à 
SEAD/GAB 

 

Recebe o processo e analisa as 
Minutas de Projeto de Lei e 
Decreto de Desafetação. 

Caso não haja alterações a 
serem realizadas nas Minutas, 
encaminha o processo ao 
GABPREF. 

Caso haja alterações a serem 
realizadas nas Minutas, 
encaminha o processo à 
SEAD/GAB para correção. 

 

 

2/1 

SEAD/DP encaminha o processo à 
SEAD/GAB,para ciência,. 

 

toma conhecimento observa as 
alterações nas Minutas de Projeto 
de Lei e Decreto de Desafetação. 

Encaminha o processo à 
SEAD/GAB 

 

Encaminha o processo ao 
GABPREF/CH. 

Toma conhecimento e 
autoriza a alienação, e 
encaminha a PROGER/GAB 

 

Providencia acertos e assinatura 
do prefeito.  
Encaminha Minuta do projeto de 
Lei para aprovação na Câmara 
Municipal 
Providencia a publicação da Lei, 
após publica o Decreto nos Atos 
Oficiais do Poder Executivo 

 

Anexa cópia da Lei e do Decreto 
no processo e o encaminha à 
(SEAD/DP) 

 

Providencia cópia autenticada da 
Lei e Decreto de Desafetação. 

Realizar a averbação da Lei e 
Decreto.e encaminha a 
SEAD/GAB que encaminha a 

PROGER/PATRIMONIAL  para 
elaboração de Minuta de 
Doação. 

 

Elabora minuta de Escritura Pública 
de Doação e encaminha o processo à 
SEAD/DP 

3/4 
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 ( SEAD/DP)/(SEAD/GAB) 

 

PROGER (SEAD/DP) SEFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
   

Recebe o processo e toma conhecimento. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo à 
PROGER/GAB 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha o processo ao 
Departamento de Administração 
Patrimonial-(SEAD/DP) 

 

Recebe o processo e toma 
conhecimento. 

Encaminha  via ofício, a Minuta de 
Escritura Pública de Doação ao 
Cartório de Ofício de Notas, a 
escolha do Requerente, para 
lavratura. 
Cadastra as informações do 
imóvel no Sistema de Gestão 
Parimonial SMARam. 
Encaminha o processo à SEFA. 
 

Analisa a minuta de Escritura 
Pública de Doação. 
Elabora parecer jurídico. 
Homologa o parecer jurídico 
Encaminha o processo à 
SEAD/GAB. 

4/3 

Recebe o processo e 
arquiva-o no arquivo setorial. 

Realiza a transferência do 
imóvel para o nome do 
Requerente no Sistema de 
Controle Imobiliário. 
Encaminha o processo ao 
Departamento de 
Administração Patrimonial-
(SEAD/DP) 
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Anexo I - Fluxograma 

                         

Requerente. 

 

Serviço de Protocolo Geral 
(SEAD/Divisão de Protocolo) 

 

 (SEAD/DP)- (GABPREF) (PROGER) / (SEAD/GAB) 

CESSÃO DE BENS IMÓVEIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

Encaminha solicitação protocolada 
através e oficio  

Formaliza o processo e encaminha a 
Secretaria de Administração - SEAD 

 

Verifica a disponibilidade de 
imóvel ou situação da área 
pleiteada e anexa cópia da 
documentação de aquisição do 
mesmo (se for o caso). 

 

Elabora minuta de  projeto de Lei. 
Encaminha o processo à 

SEAD/GAB 

Caso não  haja disponibilidade o 
processo será arquivado. Havendo 
possibilidade será informado a 
Secretaria Requisitante ou Requerente 

Com o deferimento do Pleito o 
Processo será encaminhado á 
PROGER. 

Toma conhecimento da Minuta 
Projeto de Lei. 

Elabora a justificativa de 
interesse público e anexa-a ao 
processo. 

Encaminha o processo à 
PROGER. 

 

PROGER Analisa projeto de Lei. 

Elabora o parecer jurídico. 
Homologa o parecer jurídico. 
Encaminha o processo ao 
GABPREF 

Toma conhecimento e 
autoriza a cessão, mediante 
a assinatura do Prefeito. 
Encaminha a Proger. 

1/2 
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Anexo I - Fluxograma 

                         

 (PROGER) / (SEAD/GAB) (SEAD/DP)-(SEAD/GAB) (PROGER) (SEAD/DP)/(SEFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     
   

Encaminha, via Ofício, o Projeto de Lei à 
Câmara Municipal de Serra- para votação 
e aprovação. 

Providencia a publicação da Lei nos Atos 
Oficiais do Poder Executivo 

Encaminha-o à Departamento de 
Administração Patrimonial.  

 

Conhecimento da publicação da Lei. 

Encaminha o processo à SEAD/GAB 

que encaminha a 
PROGER/PATRIMONIAL para 

elaboração de Minuta de Contrato de 
Cessão. 

 

SEAD/DP anexa 01 (uma) via do 
Contrato de Cessão de Uso. 
Encaminha, via ofício, 01 (uma) via do 
Contrato de Cessão de Uso e cópia do 
Extrato ao Requerente. Cadastra as 
informações no sistema de gestão 
patrimonial e encaminha a SEFA. 

 

(SEAD/DP)Toma conhecimento , 
encaminha para (SEAD/GAB).  
(SEAD/GAB) encaminha a PROGER. 

Analisa a minuta de Contrato de 
Cessão de uso. 
Elabora parecer jurídico. 
Homologa o parecer jurídico. 
Encaminha o processo à 
SEAD/GAB. 

SEFA -Recebe o processo e 
cadastra o nome da Requerente 
como detentor do imóvel no 
Sistema de Controle Imobiliário, 
considerando a data do contrato. 
Encaminha a SEAD/DP 

Recebe o processo e providencia 
a publicação do Extrato do 
Contrato de Cessão de Uso nos 
Atos Oficiais do Poder Executivo. 
Encaminha pra SEAD/DP eSEFA 

 

Toma conhecimento e 
encaminha para SEAD/DP que 
providencia assinatura nas três 
vias do contrato. Encaminha para 
SEA/GAB que encaminha para 
PROGER 

2/1 

Elabora minuta de contrato de cessão de 
uso. 
Encaminha o processo ao Departamento 

de Administração Patrimonial-SEAD/DP 

SEAD/DP Recebe o 
processo e arquiva-o no 
arquivo setorial. 
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