
 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

ATO DO SECRETÁRIO 

 

RESOLUÇÃO SEAP N°  801                          DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

NORMATIZA PROCEDIMENTOS PARA 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE 

DOAÇÕES DE CUNHO MATERIAL NO 

ÂMBITO DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 

uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a necessidade de padronizar 

os procedimentos de doações de qualquer natureza advindas de terceiros, de 

entidades e órgãos da administração direta e indireta estadual, de pessoas 

jurídicas e físicas, Processo E-21/026.118/2018. 

CONSIDERANDO: 

O que dispõe no § 1º do artigo 24 do Decreto Estadual n.º 46.223/2018, onde 

estabeleceu que é permitido o recebimento de doações de bens móveis 

provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, mediante prévia verificação da 

viabilidade e pertinência do bem móvel a ser doado, pelo titular da unidade 

gestora ou a quem ele delegar, respeitadas as disposições do Art. 170 da Lei 

287/1979 e suas alterações;   

A necessidade de criar normas e procedimentos, bem como fluxos e rotinas 

que instruam as instituições interessadas em apoiar a SEAP por meio de 

propostas de doações, bem como os órgãos e unidades internos desta 

Secretaria, no recebimento de doações; 

A necessidade de distinguir o papel das doações no âmbito da SEAP, das 

obrigações institucionais e, consequentemente, do papel do Estado; 

A importância de se identificar as instituições que se apresentem como 

interessadas e efetivar propostas de doações para unidades da SEAP como 

potenciais parceiros para ampliação das redes e parcerias, com a perspectiva 

do intercâmbio e da intersetorialidade; 

RESOLVE: 



 

 
 

Art. 1° Qualquer organização governamental, não governamental, pública ou 

privada, com ou sem fins lucrativos, bem como as pessoas físicas que tenham 

interesse em realizar propostas de doações, deverão fazê-las, por meio de 

Ofício, direcionada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com 

vistas a Coordenação de Material e Patrimônio que, em conjunto com as 

Comissões de Recebimentos de Doações, deverá proceder com prévia 

avaliação e vistoria do bem com análise dos detalhes, especificações, 

conteúdo e a quantidade dos objetos a serem doados, para emissão do laudo 

técnico a fim de viabilizar o recebimento ou não da doação, em conjunto com 

as Comissões de Recebimentos de Doações, referente ao material doado para 

esta Secretaria. Após, o Secretário ou a autoridade por ele delegada, nos 

termos do art. 170, da Lei 287/1979, decidirá ou não pelo aceite da doação, 

com assinatura do termo de doação emitido pelo doador.  

§ 1° Na proposta de doação poderá ser mencionado o nome da unidade para 

qual deseje que a doação seja entregue. Porém, somente após a conclusão de 

todos os procedimentos constante na presente Resolução, os materiais ficarão 

disponíveis para retirada ou recebimento pela unidade informada. 

§ 2º Caso não haja direcionamento dos materiais doados para unidade 

especifica, a escolha da distribuição deverá ser feita pela Superintendência de 

Logística e Abastecimento, o qual observará a necessidade dos setores desta 

Secretaria.   

§ 3° Os ofícios apresentando propostas de doações deverão estar devidamente 

acompanhados de documentação comprobatória do material a ser doado, bem 

como de constituição formal da organização ou de documentação de 

identidade e CPF, quando se tratar de proponentes na condição de pessoa 

física. 

Art. 2º Deverá ser criado Comissão de Recebimento de Doação das 

Subsecretarias de Gestão, Finanças e Planejamento, Gestão Estratégica, 

Gestão Operacional e Tratamento Penitenciário, composta por 3 (três) 

servidores, para procederem com a vistoria e perícia dos materiais doados e 

emitir relatório conforme o Termo de Vistoria, anexo II.   

§ 1º As propostas de Doação serão recepcionadas pelas Comissões 

correspondentes à natureza dos materiais e no prazo máximo de 10 dias 

deverão realizar os procedimentos mencionados no artigo 3º e encaminhar 

para Coordenação de Patrimônio para aceitar ou não o recebimento da 

doação.   

Art. 3º Após autorização do Secretário deverá ser lavrado o Termo de Doação, 

conforme Anexo I, emitida pelo doador, apresentado todos os elementos 

identificadores dos materiais doados, tais como: descrição detalhada, valor de 

aquisição e/ou valor contábil líquido e a data de recebimento do material.  



 

 
 

Art. 4º Toda doação para SEAP deverá ser entregue na Coordenação de 

Material e Patrimônio e recebida pela Comissão de Recebimento de Doação 

pertinente aos materiais doados. 

§ 1º Para materiais comuns a Comissão correspondente para receber os 

materiais doados deverá ser a Comissão da Subsecretaria de Gestão, 

Finanças e Planejamento.  

 

§ 2º Para materiais médicos hospitalar (medicamentos, equipamento médico, 

ambulatoriais e afins) e demais materiais comuns a Comissão correspondente 

para receber os materiais doados deverá ser a Comissão de Recebimento da 

Subsecretaria de Tratamento Penitenciário.  

§ 3º  Para materiais bélicos a Comissão correspondente para receber os 

materiais doados deverá ser a Comissão de Recebimento da Subsecretaria de 

Gestão Operacional. 

§4º Para materiais de informática a Comissão correspondente para receber os 

materiais doados deverá ser a Comissão de Recebimento da Subsecretaria de 

Gestão, Finanças e Planejamento. 

Art. 5º O não cumprimento da Resolução caberá às sanções administrativas 

prevista em Lei.  

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

ALEXANDRE AZEVEDO DE JESUS  

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 
 
 

 



 

 
 

 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO  
 
 

 

 

 

 

A ____________________________________(NOME DO DOADOR), 

____________________________(endereço), inscrito no CNPJ (ou CPF) sob o 

n.º________________________________, doravante denominada DOADOR, neste 

ato representado pelo __________________________(Nome Completo do 

responsável da doação), conforme o Decreto nº 46.233/2018, publicado no DOERJ de 

25 de janeiro de 2018, pelo presente resolve DOAR a SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, doravante denominada DONATÁRIO, 

inscrita no CNPJ nº 05.482.345.0001/42, com sede na Praça Cristiano Ottoni, s/nº, 5º 

andar, sala 526, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representado neste ato pelo 

Exmo.Senhor Secretario de Estado de Administração Penitenciária 

______________________________________________, é assinado o presente 

Termo de Doação, com fundamento no processo administrativo E- 

___________ , que se regerá pela Lei nº 287, de 04 de dezembro de 1979, e 

alterações, especialmente o art. 170 e o § 1º, artigo 24 do Decreto Estadual nº 

46.223, de 24 de janeiro de 2018, aplicando-se a este Termo suas disposições 

irrestrita e incondicionalmente, bem como as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO MATERIAL DOADO 

 

Será doado pelo DOADOR ao DONATÁRIO os materiais descritos na Proposta de 

Doação, anexado no presente Termo.  

 

Os materiais doados destinam-se, exclusivamente, para utilização da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária nos fins que determinar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, a título gratuito, sem quaisquer 

condições, encargos ou contra partida, faz DOAÇÃO do(s) bem(s) transferindo-lhes 

irrevogavelmente toda posse, jus, ação e domínio que exercia sobre o(s) mesmo(s).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA DOAÇÃO  

 

Pelo presente termo de doação, o DONATÁRIO recebe do DOADOR, em caráter 

definitivo e gratuito os bens descritos na Proposta de doação e os aceitam na 

condição em que se encontra.  

TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS QUE FAZEM 

ENTRE 

______________________________________(DOADOR) 

E A SECRETARIA DE ESTADO  DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E  

 

 

 



 

 
 

A doação constante no presente Termo importará na transferência integral ao 

DONATÁRIO de todos os ônus a ele relacionado, eximindo o DOADOR de qualquer 

responsabilidade ou obrigação pretérita, presente ou futura, relacionada ao bem 

doado, ficando, ainda, o DONATÁRIO responsável por todos os atos supervenientes e 

necessários a sua regular utilização. O DOADOR transfere e doa ao DONATÁRIO, 

gratuitamente, todo o direito, ação, domínio posse que detém sobre os bens móveis 

irrecuperáveis mencionados na cláusula primeira, parte integrante deste TERMO.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO 

O DONATÁRIO aceita sem reservas, a doação gratuita dos materiais  mencionados na 

cláusula primeira.  

 

CLÁUSULA SEXTA –DOFORO   

Fica eleito o foro do Município do Rio de Janeiro para dirimir as questões surgidas em 

decorrência do presente termo de doação.  

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.  

 

Rio de Janeiro,              de                                          de        . 

 

________________________________________________________ 

Nome completo do doador 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária  

TESTEMUNHAS:  

___________________________________________ 

Testemunha  

CPF : 

____________________________________________ 

Testemunha  

CPF: 

 



 

 
 

 

ANEXO II 

 
TERMO DE VISTORIA 

 

A Comissão de Recebimento abaixo assinada, tendo em vista o que consta no processo sob o nº 

de processo E-21/_______/________, compareceu 

ao___________________________________(endereço do local completo), para verificar e 

examinar os materiais a serem doados. Após análise do material esta Comissão classificou os 

materiais em:  

(    ) Excelente – qualidade do bem móvel adquirido á mesmo de um ano e que ainda mantenha 

as mesmas características e condições de uso de sua aquisição. 

(    ) Bom – qualidade do móvel que esteja em perfeitas condições de uso, mas com data de 

aquisição superior a um ano. 

(    ) Regular – qualidade do bem móvel que esteja em condições de uso, mas que apresenta 

avarias que não impedem sua utilização. 

(    ) Péssimo – qualidade do bem móvel que apresenta avarias que comprometem sua utilização, 

embora seja viável sua reforma.  

E opina pelo (recebimento ou não) dos materiais doados. Conclui que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________(dissertar o máximo que puder quanto o 

recebimento ou não da doação). 

 

Rio de Janeiro,       de                   2019. 

 

______________________________________________ 

(membro) 

 

                                                                                           

_____________________________________________ 

 (membro) 

                                                                                           

______________________________________________ 

(membro) 


