
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 

ATO DO SECRETÁRIO 

 

RESOLUÇÃO SEAP Nº 736                          DE14 DE NOVEMBRO DE  2018. 

 

ESTABELECE ROTINA 

ADMINSTRATIVA PARA OS 

PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO 

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

PERTENCENTES A SEAP. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 

uso das suas atribuições legais e regulamentares, dispõe sobre a 

regulamentação, no âmbito desta Pasta, da alienação e outras formas de 

desfazimento de veículos em conformidade ao Decreto 46.223 de 24 de janeiro 

2018 e Decreto 43.770 de 11 de setembro de 2012, seção V, capítulo III 

Decreto 43.770 de 11 de setembro de 2012, Decreto nº 40.882 de 03 de agosto 

de 2007, Decreto 14.309 de 11 de janeiro de 1990 e tendo em vista constar nos 

autos do presente expediente, Processo E-21/036/100050/2018.  

 

CONSIDERANDO: 

 

- a necessidade da padronização dos procedimentos de alienação de viaturas 

pertencentes a SEAP em conformidade a Decreto 46.223 de 03 agosto de 

2018; 

- que é dever da administração pública e seus agentes a persecução do bem 

comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, 

neutra, transparente, buscando sempre a qualidade através de critérios legais e 

morais para utilização dos recursos públicos; 

- a necessidade de orientar quanto aos procedimentos para classificação, 

identificação, aquisição, cadastramento, utilização, reaproveitamento, 

transferência e alienação de veículos automotores; 

- a necessidade de orientar quanto aos procedimentos para registro de 

depreciação, reavaliação e redução a valor recuperável das viaturas 

pertencentes a SEAP; 



 

 

- que é dever constitucional do Estado garantir a eficiência do Serviço Público; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º- Esta Resolução regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a 

alienação e outras formas de desfazimento de veículos automotores desta 

Secretaria, visa consolidar normas procedimentais e orientações, no que 

couber, aos órgãos integrantes desta Pasta. 

 

I - Critérios para transferência e descarga 

 

Para definição das viaturas que integrarão a relação anual de alienação emitida 

pelo Departamento de Manutenção, serão observados os seguintes critérios: 

 

a)As viaturas administrativas deverão possuir mais de 10 (dez) anos de uso, e  

b)As viaturas operacionais deverão possuir mais de 05 (cinco) anos de uso. 

 

As responsabilidades civil e penal e as consequências advindas do mau uso da 

viatura a ser movimentada, bem como débitos relativos a multas, taxas, tributos 

e demais encargos decorrentes do bem permanecerão com Unidade 

Administrativa alienadora imediatamente após o recebimento regular dos bens 

transferidos. 

 

II - Documentação para o processo de desfazimento 

 

a)- Os processos de desfazimento atenderão às normas do Decreto 46.223 de 

janeiro de 2018. 

b)- O Departamento de Manutenção visando à padronização dos processos 

deverá ao emitir parecer técnico, referenciar este Plano como amparo para 

justificar a descarga das viaturas recebidas com a finalidade de alienação. 

c)- O Parecer Técnico a ser emitido para as viaturas administrativas com mais 

de 10 anos e para as viaturas operacionais com mais de 05 anos poderá ser 

sumário, ou seja, não será necessária a apresentação de orçamento. 

d) - Na hipótese de o Departamento receber viaturas operacionais com menos 

de 05 (cinco) anos e menos de 10 (dez) anos com a finalidade de promover a 

alienação, faz-se necessária a apresentação de 3 (três) orçamentos anexos ao 



 

 

Parecer Técnico a ser elaborado, a fim de que reste caracterizada a 

inviabilidade econômica da recuperação, de forma a embasar a justificativa de 

descarga com fundamento neste Plano. O Parecer Técnico deverá ser 

confeccionado de acordo com o previsto no Decreto 46.223 de 2018 

III - Recolhimento de recursos financeiros 

Um dos objetivos da SEAP com a captação dos recursos financeiros oriundos 

do processo de alienação regulado por esta Resolução é a aquisição ou 

modernização do material a ser empregado pela Superintendência de 

Transporte, sob gestão da Subsecretaria de Infraestrura. 

O recolhimento dos recursos provenientes das alienações reguladas por esta 

Diretriz deverá ser operacionalizado de acordo com o previsto no Decreto 

14.309 de 11 de janeiro de 1990; 

a)- A repartição dos recursos financeiros oriundos da alienação de viaturas 

abrangidas por esta Portaria deverá seguir os percentuais abaixo: 

 1) - 50% (cinquenta por cento) do valor proveniente das alienações para o 

Departamento de Manutenção 

2) - 30% (trinta por cento) do valor proveniente das alienações para a 

Superintendência de Transportes 

3) - 20% (vinte por cento) do valor proveniente das alienações para a 

Subsecretaria Adjunta de Infraestrutura; 

 

No momento do recolhimento das receitas geradas para a SEAP, os valores 

serão contabilizados no Fundo Especial Penitenciário, na forma do art. 2°, 

inciso VI, da Lei n° 1.125, de 12 de fevereiro de 1987, na Fonte de Recursos 

............... — Alienação de Vtr ................em conformidade art. 5° do Decreto 

40.882 de 03 agosto de 2007, depois de deduzidas as despesas necessárias à 

efetivação da licitação, quando houver. 

As receitas geradas com a alienação de ativos deverão suportar despesas 

preferencialmente de capital classificadas como investimentos destinados à 

aquisição de ferramental, equipamentos para manutenção e equipamentos 

para postos de combustível, lavagem e lubrificação. 

IV - Departamento de Manutenção 

 

a) - Coordenar as atividades para a operacionalização deste Plano; 

b) - Expedir a relação anual de viaturas para alienar; 

c) - Conferir a documentação recebida e ratificar os lotes de leilão; 

d) - Registrar as descargas realizadas; 

e) - Coordenar e controlar as atividades que envolvem o processo de 

alienação; e 



 

 

f) - Manter o Comando Logístico informado da execução deste Plano, por 

intermédio g) - da Superintendência de Transporte; 

h) - Após tomar conhecimento da Ordem de Transferência de viatura emitir a 

Guia de i) - Transferência respectiva, na qual deve constar todos os 

componentes, acessórios e sobressalentes; 

j) - Promover a vistoria do veículo considerado antieconômico ou inservível 

para, ao final, elabora o termo de baixa de vida útil, requerer a sua baixa junto 

ao DETRAN, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN; 

k) - Coordenar o transporte das viaturas; 

l) - Na hipótese da transferência referir-se a viatura administrativa, encaminhar 

à Alienadora o Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado pelo 

Subsecretario de Infraestrutura e com os campos destinados aos dados do 

comprador em branco. 

 

V - Superintendência de Transporte: 

 

Diligenciar no sentido de que viaturas administrativas e operacionais com 

documentação pendente não sejam leiloadas até a normalização de sua 

situação, determinando a abertura de sindicâncias para apuração de 

responsabilidade quanto a multas e outros débitos; 

Determinar que os editais reguladores dos leilões destinados à alienação 

deverão enumerar os ônus e gravames incidentes sobre os bens móveis a 

serem leiloados, tais como multas, antes de se ressalvar que a regularização 

junto ao DETRAN/RJ caberá ao arrematante de viaturas administrativas e/ou 

operacionais, obrigatoriamente tragam cláusula que torne clara a total 

responsabilidade do arrematante quanto à regularização, registro, 

emplacamento, licenciamento e outros atos de poder de polícia a cargo dos 

órgãos de trânsito; 

Mandar providenciar abertura de processos administrativos nos casos em que 

se fizerem necessários; 

Orientar para que não sejam empregadas peças de reposição ou recursos 

financeiros em viaturas que estejam previstas para alienação, com a finalidade 

de não comprometer o custeio da manutenção da frota que deve permanecer 

em carga; e 

Proibir a "canibalização", apenas autorizando a substituição, por troca direta, 

dos itens das viaturas descarregadas, mediante o controle do Departamento de 

Manutenção e Divisão de Oficina; 

 

VI - Subsecretaria de Infraestrutura  

 

a)- Executar todo o processo de alienação das viaturas sob sua 

responsabilidade, avaliando previamente os bens a serem leiloados e 

divulgando amplamente o certame na região onde será realizado, conforme 

dispõe o inciso III do § 2 do art. 21 e os § 1 e 4, do art. 53 da Lei n 8.666/93; 



 

 

b)- Solicitar a homologação das descargas ao Secretário de Administração 

Penitenciaria do Estado do Rio de Janeiro; 

c)- Após aprovação dos lotes consolidados pelo Departamento de 

Manutenção, realizar os leilões;  

d)- Manter a Superintendência de Transporte informada da execução das 

atividades de alienação; e 

e)- Promover a licitação necessária à contratação de leiloeiro oficial ou 

designar servidor para conduzir os leilões, nos termos do artigo 53 da Lei 

8.666 de 1993. 

PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

As viaturas operacionais com menos de cinco anos de uso, e após 

repotencialização, não deverão ser objeto de descarga com finalidade de 

alienação. 

 

As viaturas que estiverem "canibalizadas" deverão ter autorização específica 

do Departamento de Manutenção para sua alienação, após apuração das 

responsabilidades e quantificação dos danos advindos da utilização indevida 

de peças, partes e componentes ou de erros administrativos. 

 

De acordo com art. 60, inciso II, do Decreto n° 46.223 de 03 agosto de 2018, 

entende-se que a recuperação da viatura é economicamente viável se o custo 

de sua recuperação não exceder 50 % (cinquenta por cento) do seu valor de 

mercado. 

     

Antes da alienação, as viaturas operacionais deverão ser descaracterizadas. 

Para tal, o Departamento de Manutenção e a Divisão de Oficinas deverão 

descaracterizar a pintura, seja fazendo outra pintura ou lixando os símbolos 

(marcas e identificações relacionada ao Estado) existente e também deverão 

ser retirados equipamentos e acessórios como armamento, suportes de 

armamento, dispositivos de iluminação peculiares, suportes de ferramentas, 

ferramental de sapa e acessórios. Havendo interesse da SEAP de 

manutenção, podem ser retirados peças e conjuntos aproveitáveis como 

suprimento de segunda classe, tais como pneus, baterias, lâmpadas, órgãos 

anexos e toldos. 

As datas e locais dos leilões, tão logo publicados em Diário Oficial da União 

(DOERJ), deverão ser informados à Superintendência de Transporte para fins 

de acompanhamento das alienações. 

Os procedimentos relativos à descarga, desrelacionamento, recolhimento e 

alienação de viaturas não abrangidas por esta Resolução (sinistro, roubo, 

furto, outros previstos em regulamento) deverão seguir os procedimentos 

normais. 



 

 

Viaturas que figurarem como provas em processos judiciais ou que 

apresentarem pendências administrativas não deverão ser transferidas com o 

objetivo de alienação. 

O processo administrativo visando à alienação de veículos, obrigatoriamente 

instruído com o Termo de Baixa de Vida Útil, deverá ser encaminhado à 

SEPLAG para retirada do número de ordem; 

Caso a decisão da autoridade administrativa seja pela alienação do bem 

classificado como sucata, nos termos do Decreto 46.223 de 03 agosto de 

2018, proceder-se-á, sempre que possível e se demonstrar vantajoso, a 

retirada das partes economicamente aproveitáveis, se existentes, que serão 

incorporadas ao patrimônio do órgão ou alienadas separadamente; 

As ações decorrentes deste Plano abrangem apenas a viaturas não devendo 

ser aplicadas a outros materiais da SEAP. 

Para os casos omissos ou elucidação de eventuais dúvidas acerca do contido 

neste Plano, deverá ser realizado contato com a Subsecretaria Adjunta de 

Infraestrutura. 

Art. 2º - Dê-se imediato conhecimento da presente Resolução ao Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Fazenda, nos 
termos do §1º do Art.82, c/c o § único do Art.289, ambos da Lei Estadual nº 
287, de 04 de dezembro de 1979. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

 
 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018. 
 

 
DAVID ANTHONY GONÇALVES ALVES 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 


