
RESOLUÇÃO Nº 887/07, 10 DE NOVEMBRO DE 2007.

Dispõe  sobre  delegação  de  competência 
para receber bens móveis em doação.

O  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  DEFESA  SOCIAL,  no  uso  das 

atribuições que lhe conferem o inciso III, § 1º, do art. 93, da Constituição Estadual, as 

Leis Delegadas n° 112 e 117, de 2007, o Decreto nº 43.295, de 29 de abril de 2003 e 

considerando o disposto na Lei nº 10.406 de 2002 – Código Civil Brasileiro e no Decreto 

Estadual nº 43.053/2002;

CONSIDERANDO  que  as  unidades  da  SEDS  recebem  doações 

aleatoriamente;

CONSIDERANDO que tais doações não são comunicadas à  Diretoria de 

Gestão de Material e Patrimônio – DGMP, o que dificulta o levantamento patrimonial 

anual;

CONSIDERANDO a necessidade de  regulamentação dos meios  através 

dos  quais  os  diretores  das  unidades  possam  receber  os  bens  doados  e  fazer  a 

respectiva comunicação, a fim de que seja efetuado o registro no SIAD, permitindo a 

inclusão dos referidos bens no patrimônio do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

Art.  1º   Fica  delegada  competência  aos  titulares  das  unidades 

administrativas vinculadas à Secretaria de Estado da Defesa Social para aceitar doação 

de bens móveis, sem encargo, e para autorizar seu recebimento.

§1º   A  autorização de que trata  este  artigo será concedida mediante  a 

apresentação de documento firmado pelo doador, em que conste a sua declaração de 

vontade de doar o bem à unidade, o seu nome e seus dados pessoais, a especificação, 

o estado de conservação e o valor estimado do bem, assim como a nota fiscal ou o 

documento que comprove a sua origem.



§2º   Nos casos em que o titular  da unidade não for  detentor  de cargo 

efetivo do Quadro da Secretaria de Estado de Defesa Social, fica a delegação válida 

para  seu  sucessor  na linha de  substituição  imediata,  desde que ele  preencha este 

requisito.

Art. 2º  O bem recebido em doação deverá ser incorporado ao patrimônio 

da unidade donatária, após o seu emplaquetamento e cadastramento, obedecendo a 

normas específicas de controle.

Art.  3º   O documento autorizador  deverá seguir  o  modelo  constante do 

Anexo I desta Resolução.

Art. 4º   No caso de doação feita por pessoa natural, a aceitação será feita 

de acordo com o modelo constante do Anexo II desta Resolução.

Art. 5º   No caso de doação feita por pessoa jurídica, a aceitação será feita 

de acordo com o modelo constante do Anexo III desta resolução.

 Art. 6º O bem doado será avaliado, devendo conter da avaliação as suas 

características,  o  estado de conservação e o valor de mercado, utilizando-se, para 

tanto, o modelo constante do Anexo IV desta resolução.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2007.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Estado de Defesa Social



Anexo I:

Autorização nº________________

Autoriza nos termos da Resolução nº _______, à ________________________________________
_____________________________________,__________________________________________
                     (Nome da Unidade)                                                     (Endereço)

_____________________________________,________________,_________________________
                                (Rua)                                               (nº)                               (Bairro)

__________________________________ receber em doação,___________________________
                 (município)                                                                             (especificação do bem)

apresentando estado de conservação___________, no valor de ________________, de propriedade

de______________________________________,___________________,___________________,
                         (nome do doador)                                            (CPF)                               (C.I.)

conforme consta em documento expedido pelo doador.

Belo Horizonte,          de                             de  2007.

____________________________________________
(Assinatura do titular da Unidade e carimbo)

                   



Anexo II:

DECLARAÇÃO - PESSOA NATURAL

Declaro para os devidos fins que o Sr. (a)____________________________________________,

inscrito no RG sob o nº  ________________  e no CNPJ/CPF sob o nº_____________________,

residente e domiciliado na Rua/Av__________________________________________________,

Bairro_________________________________Município____________________________/MG,

doa em caráter definitivo para o Estado de Minas Gerais os Bens abaixo relacionados:

Nº Nº patrimônio Descrição detalhada do bem E/C Valor Unitário
* **
* **
* **
* **
* **
* **
* **
* **

E/C – Estado de Conservação  - * informar o nº somente quando registrar
** informar o valor caso tenha.

________________________________
Doador



Anexo III

DECLARAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Declaro para os devidos fins que a Empresa__________________________________________,  sediada na 

Rua/Avenida_______________Município____________________________/MG,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

_________________________________________representada  pelo  (a)   Sr.  (a)  ___________________ 

_______________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________ e no RG sob o nº 

____________doa em caráter definitivo para o Estado de Minas Gerais os Bens abaixo relacionados:

Nº Nº patrimônio Descrição detalhada do bem E/C Valor Unitário
* **
* **
* **
* **
* **
* **
* **
* **

E/C – Estado de Conservação  - * informar o nº somente quando registrar
** informar o valor caso tenha.

XXXXXX
Representante

xxxxxx



Anexo IV:

AUTO DE AVALIAÇÃO

O Diretor  Geral da _______________________________________designa os servidores abaixo relacionados para 

proceder  à  avaliação  dos  bens  patrimoniais  doados  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  / 

_______________________________________.

MASP/MATRICULA NOME

Nº 
PATRIMONIO

DESCRIÇÃO DETAHADA DOS BENS E/C * VALOR 
UNITÁRIO
**

* E/C – Estado de Conservação.  -  ** Os valores serão verificados em lojas do ramo. 

xxxx
Matricula/MASP

xxxxx
Matricula/MASP

xxxxx
Matricula/MASP



RELATÓRIO REFERENTE À RESOLUÇÃO QUE IRÁ 
REGULAMENTAR AS DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS 
PARA AS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA DE 
ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS.



IDENTIFICAÇÃO:

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais.

Unidades prisionais e outras ligadas a SEDS.

Doadores: pessoas  naturais e jurídicas que se identificam.

OBJETIVO:

Regulamentar as doações de bens móveis para as unidades ligadas a SEDS e a inserção dos bens doados 

no Sistema Integrado de Administração de Material e Serviços – SIAD.

MÉRITO:

Atualmente as unidades ligadas a SEDS  têm recebido de forma aleatória bens móveis e não comunicam à 

Diretoria de Gestão de Material e Patrimônio, dificultando assim o levantamento patrimonial anual. O 

objetivo da criação da Resolução é regulamentar os meios pelos quais os diretores da unidades possam 

receber e informar para efetuar o registro no Sistema,  possibilitando assim a inclusão do bem doado no 

patrimônio do Estado de Minas Gerais. 

Os bens recebidos em doação deverão ser emplaquetados após registro no SIAD; os diretores deverão 

avaliar os bens (características, estado de conservação e valor de mercado), a DGMP criará formulário a 

ser preenchido para inclusão dos bens no SIAD.

CONCLUSÃO: 

Face as dificuldades encontradas em função da falta de padronização nos procedimentos referentes ao 

recebimento de doações, acreditamos que a Resolução facilitará o controle e a incorporação dos bens no 

patrimônio da Secretaria de Defesa Social e na carga das unidades contempladas.


