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PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

BASE LEGAL

- Decreto nº 47.727/2019 - Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e dá

outras providências;

- Decreto nº 45.242/2009 - Regulamenta a gestão de material, no âmbito da Administração Pública Direta,

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo.



SEPLAG/CSC/SCL/DCGL

Compete à Diretoria Central de Gestão Logística – DCGL:

I – propor, gerenciar e atuar na otimização da política, dos modelos e soluções corporativos adotados para a gestão 

da frota e transportes oficiais; 

II – propor, implementar, orientar e monitorar as políticas relativas à gestão de materiais e de viagens a serviço e 

concessão de diária ao servidor;

III – desenvolver as atividades de competência da Seplag relacionadas à gestão de frota e transportes oficiais 

definidas em regulamento específico;

IV – gerir os depósitos da Bolsa de Materiais e de veículos oficiais;

V – executar a alienação por venda de materiais da Administração direta, autárquica e fundacional e para os demais 

órgãos e entidades demandantes.



ADJUDICAÇÃO e DAÇÃO EM PAGAMENTO

CONCEITO

• Adjudicação: determinação dada por sentença judicial de entrega de material de particular ao Estado para

quitação de débito.

- O material adjudicado será encaminhado à Bolsa de Materiais.

• Dação em pagamento: transferência definitiva de materiais pelo devedor do erário, para pagamento de débito

financeiro, mediante anuência da Advocacia Geral do Estado – AGE e da SEPLAG.

- A formalização da dação em pagamento deve ser instruída com a especificação do material, prazos de

entrega, definição de garantia, preços e demais documentos pertinentes, obedecida a legislação específica;

- Os materiais recebidos em dação em pagamento, relativos ao Tesouro Estadual, serão encaminhados à

Bolsa de Materiais ou a quem esta determinar.

Principais órgãos 
demandantes: 

SEE, SEJUSP, SEPLAG, PCMG e 
PMMG.



ADJUDICAÇÃO e DAÇÃO EM PAGAMENTO

PROCEDIMENTOS – FORMALIZAÇÃO DO ACORDO

Empresa envia 
requerimento à 

AGE para 
quitação de 

crédito 
tributário

Avaliação dos 
valores dos 
materiais

apresentados 
pelo DEVEDOR 
e cotação de 

preços 
(SEPLAG/ 
CECOMP)

Consulta aos 
órgãos e 

entidades 
quanto o 

interesse no 
recebimento 
dos materiais 

(SEPLAG/DCGL)

O Poder 
Executivo 

estabelece 
forma, prazo e 
as condições 
para extinção 

da dívida

Assinatura do 
Termo de 

Acordo

Homologação 
do Acordo

 Dos trâmites que antecedem a homologação do Acordo, compete à SEPLAG somente a avaliação dos

valores, cotação de preços e a consulta aos Órgãos e Entidades quanto a manifestação de interesse do seu

recebimento. Os demais procedimentos são de competência da AGE.



ADJUDICAÇÃO e DAÇÃO EM PAGAMENTO

PROCEDIMENTOS - POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO

Termo de 
Acordo

Recebimento 
físico pelo 
Órgão ou 
Entidade

Envio do 
Documento 
Fiscal para 

SEPLAG com 
ateste de 

recebimento

Entrada do 
material no 

SIAD  (SEPLAG)

Movimentação 
via SIAD para o 

Órgão ou 
Entidade 

recebedor

 Destaca-se que a entrada do material no SIAD só é realizada após o envio da Nota Fiscal com o ateste
comprovando o seu recebimento. Logo, o encaminhamento do referido documento à SEPLAG/DCGL/Bolsa de
Materiais para entrada e posterior movimentação é de fundamental importância para o controle da execução
dos processos;

 As Notas Fiscais deverão ser encaminhadas via SEI para a unidade SEPLAG/DCGL/DEPÓSITOS;

 Canais de atendimento da Bolsa de Materiais: (31)3492-6682 e (31) 3915-0354 
E-mails: nildislene.coelho@planejamento.mg.gov.br e marco.menezes@planejamento.mg.gov.br



OBRIGADA!


