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APRESENTAÇÃO

órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Regional, tem o papel fundamental de orientar a execução da
política patrimonial do Estado. Apoiado pelos diversos órgãos que
compõem o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário, o

Conselho vem promovendo ações de modernização na organização, integração e
eficácia dos processos de gestão dos ativos imobiliários de São Paulo. 

Esta publicação integra um amplo conjunto de ações para a melhoria da
administração desse patrimônio e tem o objetivo de fornecer orientações para
Gestores do Patrimônio Imobiliário, Prefeitos, Assessores, Secretários e outros
interessados no encaminhamento de questões administrativas referentes aos
imóveis pertencentes ao Estado de São Paulo. Dessa forma, seguimos no
aprimoramento constante para um melhor planejamento e execução da gestão
administrativa imobiliária considerando os diversos regimes de utilização e
ocupação das propriedades do Estado.

Com o passar do tempo, alguns imóveis por vezes deixam de ter importância e
utilidade para o Governo no seu uso, mas continuam a apresentar a possibilidade
de serem transformados em investimento para programas ou projetos mais
relevantes, que visem às prioridades da sociedade. 

O COnselhO dO 
PatrimôniO imObiliáriO dO

estadO de sãO PaulO,



Por tudo isso, o trabalho do gestor de Patrimônio Público é de enorme importância
para a coletividade. São esses profissionais que têm a função de zelar e administrar
uma das grandes riquezas de São Paulo. Dessa maneira, necessitam
sistematicamente de informações e novos conhecimentos para executar suas
tarefas. 

Este guia pretende contribuir com todos os gestores que atuam na administração
dos imóveis públicos do Estado, oferecer respostas a dúvidas recorrentes e instruir
as melhores práticas e caminhos diante daquelas decisões mais complexas.

Julio semeghini

Secretário de Planejamento 
e Desenvolvimento Regional 
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de aproximadamente 30 mil imóveis utilizados por diversos órgãos,
fundações e autarquias. A gestão deste valioso patrimônio é uma
atividade complexa, que leva em conta o uso racional do bem
público, sua regularização e permanente fiscalização dos imóveis. 

Atendendo às demandas, modernizando a organização, sugerindo soluções e novas
metas de trabalho, o Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo
enfrenta de forma inovadora os desafios apresentados, promovendo assim, a
melhoria constante da administração do patrimônio imobiliário paulista.

Este Guia é dirigido aos responsáveis pela gestão dos imóveis dentro de cada órgão
e entidade paulista. Seu objetivo é orientar os procedimentos requeridos pelas
diversas situações jurídico-administrativas dos imóveis do Estado, assim como
sugerir boas práticas para a gestão do patrimônio imobiliário. 

Com essa iniciativa, esperamos fortalecer cada vez mais o uso racional do bem
público com vistas ao benefício de toda a sociedade.

fernando Chucre
Presidente do Conselho do Patrimônio Imobiliário

PREFÁCIO

O estadO de 
sãO PaulO POssui

um COnJuntO





INTRODUÇÃO

2

O Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo –
CPI, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional, tem o papel fundamental de orientar a
execução da política patrimonial do Estado de São Paulo.

O CPI, apoiado pelos diversos órgãos que compõem o Sistema de Gestão do
Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo – SGPI, promove as ações de
modernização na organização, integração e eficácia dos processos de gestão 
dos ativos imobiliários da Fazenda do Estado de São Paulo.

Esta publicação integra as ações para a melhoria do SGPI e tem o objetivo de
divulgar as orientações gerais para os gestores do Patrimônio Imobiliário, prefeitos,
assessores, secretários e demais interessados no encaminhamento de questões
administrativas referentes aos imóveis pertencentes ao Estado de São Paulo.

O objetivo desse guia é orientar os gestores do Patrimônio Imobiliário dos órgãos e
entidades e demais interessados acerca de suas responsabilidades e dos
respectivos procedimentos para o encaminhamento de solicitações pertinentes à
gestão dos imóveis do Estado de São Paulo. 

PaPel dO CPi
e ObJetiVO
desse Guia
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SISTEMA DE GESTÃO
DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO – SGPI

O Sistema de Gestão do Patrimônio Imbiliário (SGPI) consiste em uma
estrutura funcional própria, cuja principal finalidade é promover a gestão
efetiva dos imóveis pertencentes ou utilizados pela administração
pública estadual direta, autárquica, fundacional ou por empresas cuja
participação majoritária no capital pertença ao Estado. 

Esse sistema visa ao melhor aproveitamento dos imóveis para o
atendimento às demandas governamentais através do controle efetivo
sobre a quantidade de imóveis, o valor de seu patrimônio, onde ele se localiza ou
como é utilizado.

O sistema abrange os imóveis que se encontram nas seguintes condições:
• próprios
• em processo de aquisição
• cedidos por terceiros
• locados
• aqueles que se tem simplesmente a posse

A finalidade, abrangência, papéis e responsabilidades do SGPI estão definidos no
Decreto Estadual nº 53.712, de 21 de novembro de 2008 disponível nos sites:
www.planejamento.sp.gov.br e www.legislacao.sp.gov.br

sistema de
GestãO 
dO PatrimôniO
imObiliáriO
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PAPÉIS E
RESPONSABILIDADES
LIGADAS AO SGPI 

Ao Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo
cabe “formular e executar a Política Patrimonial Imobiliária do
Estado de São Paulo”.  

Principais atribuições:

• Assessorar e recomendar ao governador ações de política imobiliária do Estado
referente às aquisições, manutenções, transferências entre órgãos e entidades
do Governo, cessões, permissões, autorizações, concessões de uso 
e alienações em geral, onerosas ou gratuitas, excluídas as doações e cessões
de qualquer natureza recebidas sem encargos, bem como as desapropriações,
que têm regulamentação própria;

• Estabelecer princípios, diretrizes e normas para a gestão do Patrimônio Público
Estadual;

• Formular e adotar procedimentos referentes a aquisições, transferências,
permutas, cessões, alienações e demais destinações patrimoniais;

•  Planejar e executar a gestão administrativa imobiliária, considerando os diversos
regimes de utilização e ocupação dos imóveis de propriedade do Estado.

COnselhO dO
PatrimôniO

imObiliáriO - CPi
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À Procuradoria Geral do Estado - PGE, respeitada sua competência
e observando-se a divisão de atribuições e o âmbito de atuação de
suas unidades, cabe:

• Emitir pareceres jurídicos, providenciar regularizações documentais

imobiliárias, minutar e praticar os atos jurídicos necessários para
aquisição ou transferência de domínio e/ou posse de imóveis; 

•  Elaborar minutas dos atos normativos pertinentes a imóveis, tomar as

providências cabíveis, administrativas e judiciais em caso de
irregularidade na ocupação dos imóveis públicos, quando acionada pelos
órgãos da Administração direta responsáveis pela gestão do imóvel; 

• Assessorar juridicamente o Conselho do Patrimônio Imobiliário, inclusive 

a Secretaria Técnica e Executiva manifestando-se nas questões que lhes
forem apresentadas.

PrOCuradOria
Geral dO
estadO - PGe
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O Decreto Estadual instituiu a figura do Gestor do Patrimônio
Imobiliário – um responsável em cada secretaria, autarquia,
fundação, empresa cujo capital o Estado tenha participação
majoritária, além da Procuradoria Geral do Estado (PGE),
designado pelos Chefes de Gabinete ou dirigente 
máximo – para coordenar internamente, entre outras
atribuições, a atualização das informações patrimoniais e o
pleno cadastramento no SGI.  
Aos Gestores do Patrimônio Imobiliário, em suas respectivas
áreas de atuação, cabe permanentemente:

• Manter organizadas as informações e a documentação referentes aos
imóveis sob sua gestão; 

• Manter atualizados os dados dos imóveis cadastrados no Sistema de
Gerenciamento de Imóveis – SGI e incluir as informações exigidas pelas
normas do Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado -
SGPI, relativas aos imóveis de uso pelas unidades, devendo buscar os
dados onde se encontrarem;

• Manter o Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI atualizado,
incluindo, corrigindo ou excluindo informações.  Quando for o caso,
excluir o próprio imóvel observando as normas e os procedimentos
estabelecidos.

GestOres
dO PatrimôniO

imObiliáriO
- GPi
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O Gestor do Patrimônio Imobiliário - GPI tem a responsabilidade

de zelar pela boa gestão do imóvel do Estado. Isso implica em

deveres de conservação do bem, de regularização, de destinação

correta e de fiscalização do patrimônio.

• Cabe ao gestor acionar os canais competentes e tomar providências necessárias
em caso de qualquer irregularidade identificada. Sob esse ponto de vista, 
a vistoria permanente do imóvel é um procedimento importante para prevenir
possíveis ocorrências indevidas. Caso elas aconteçam, o gestor deve comunicar
imediatamente a situação ao seu superior hierárquico. 

• Casos de invasões e outras situações relevantes precisam ser comunicados
formalmente para a Procuradoria Geral do Estado - PGE e para o Conselho do
Patrimônio Imobiliário - CPI.

• Cabe também ao Gestor do Patrimônio Imobiliário coordenar a atualização das
informações patrimoniais no SGI, de cada imóvel sob sua responsabilidade.
Todos os imóveis do Estado ocupados pela administração direta (secretarias) 
e indireta (autarquias, fundações ou empresa cujo capital o Estado tenha
participação majoritária), ou ocupados pelo Estado (pertencentes a terceiros)
devem estar devidamente cadastrados e atualizados no SGI, de modo a refletir
sua situação real, seja do ponto de vista físico, administrativo, legal, de
propriedade ou de utilização. 

• Situações como demolição ou ampliação devem ser cadastradas no SGI. 
Os casos de ampliação e manutenção não precisam ser comunicados ao CPI,
porém, devem ser atualizados no SGI com as respectivas informações das
alterações efetuadas.

Boas Práticas 
do Gestor 
do Patrimônio
Imobiliário
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SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE
IMÓVEIS – SGI

é um importante instrumento do SGPI, consistindo em um sistema
de informação (programas de computadores e um banco de
dados de referência) do patrimônio imobiliário do Estado. 
O SGI objetiva manter íntegros e atualizados os dados e
informações necessários à gestão eficiente do patrimônio

imobiliário de São Paulo. 

Devem ser cadastrados no sistema todos os imóveis da administração direta e
indireta, assim como os de propriedade de terceiros que são ocupados pelo
Estado, independente da regularização cartorial e devendo ser considerados os
atos administrativos do governador (desapropriação, recebimento da doação,
permuta, concessão, permissão de uso, comodato e outros).

Os Gestores do Patrimônio Imobiliário são os entes responsáveis por prover a
atualização e manutenção permanente dos dados cadastrais dos imóveis sob sua
responsabilidade, de forma a garantir a veracidade das informações no sistema. 

Cada órgão/unidade administrativa pode contar com operadores do sistema, para
auxiliar no registro da situação real dos imóveis, em tarefas de inclusão, alteração,
complementação, exclusão e recuperação de dados e informações cadastrais de
imóveis no SGI. 

sistema de
GerenCiamentO 
de imÓVeis - sGi
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O acesso e suporte ao Sistema de Gerenciamento de Imóveis -
SGI, pode ser feito no site da Secretaria do Planejamento e
Desenvolvimento Regional, através dos sites:

www.planejamento.sp.gov.br ou

www.fazenda.sp.gov.br/imovel

Há também, disponível para download, o Manual de Suporte

Conceitual e Operacional para o Cadastramento de Imóveis e Atualização de Dados

no Sistema nos mesmos endereços. 

O acesso ao SGI é restrito aos operadores com CPF e senha previamente
cadastrados. 

Questões técnicas, solicitações de acesso ao sistema e demais dúvidas relativas ao
SGI devem ser direcionadas à Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do
Patrimônio Imobiliário pelo e-mail:

secretariaexecutivacpi@planejamento.sp.gov.br ou pelos 

telefones (11) 2575-5234/5235.

acesso e 
suporte ao
sistema de
Gerenciamento 
de imóveis 
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REGRAS BÁSICAS 
PARA ENVIO DE 
SOLICITAÇÃO AO CPI

Solicitação é toda e qualquer requisição física no âmbito da gestão
do Patrimônio Imobiliário, como alienações, cessões de uso,
locações e outros, e seguem algumas regras básicas aplicáveis a
todos os órgãos públicos tanto da administração direta como
indireta.

Para todas as solicitações referentes a imóveis do Estado de São Paulo o
solicitante/requerente deve seguir as seguintes regras:

• Elaboração da “solicitação” inicial demonstrando os motivos e a concordância
interna do órgão/entidade por meio da aprovação formal do superior hierárquico;

• Parecer da consultoria jurídica da pasta ou departamento jurídico da empresa
sobre a solicitação inicial elaborada;

• Encaminhamento pelo chefe do gabinete da área interessada para a aprovação
da solicitação com manifestação do titular da pasta;

• Acolhimento da solicitação pelo titular do órgão solicitado;

• Juntada de documentos inerentes ao assunto em pauta, conforme padrões
indicados pela Procuradoria Geral do Estado - PGE e Conselho do Patrimônio
Imobiliário - CPI;

• Encaminhamento dos documentos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário -
CPI e ou Procuradoria Geral do Estado - PGE conforme competência no
tratamento do assunto.

ÓrGãOs 
PÚbliCOs da

administraçãO
direta e indireta
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Observação:

No caso de fundações, autarquias e empresas cujo capital o Estado tenha
participação majoritária, as solicitações devem ser submetidas à aprovação do
dirigente da entidade (diretor presidente, superintendente, presidente etc.) e à
aprovação do titular da pasta a que se vincula.

Exemplo: O titular da pasta a que a Sabesp se vincula é o Secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos; o titular da pasta a que o DER está
vinculado é o Secretário de Logística e Transportes. O mesmo princípio
se aplica às fundações.  

Nota: Nos casos de empresas de economia mista é necessário juntar e encaminhar

o estatuto da empresa com a solicitação. 

Os demais solicitantes – prefeitos, assessores, políticos e outros –
devem elaborar as solicitações apresentando os motivos e
interesses referentes aos imóveis da Fazenda do Estado, obtendo
as aprovações devidamente necessárias na escala de autorização
de sua área de atuação. 

demais
sOliCitantes
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PROCEDIMENTOS PARA
SOLICITAÇÕES 
DE GESTÃO DE IMÓVEIS

tipos de solicitação que devem ser encaminhadas, 
após as devidas aprovações, ao Conselho do Patrimônio

imobiliário ou à Procuradoria Geral do estado:

• Alienação de imóvel (venda)

• Aquisição de imóvel (compra)

• Cessão de uso

• Permissão de uso

• Permissão de uso onerosa

• Permissão de uso gratuita

• Concessão de uso

• Empréstimo (comodato)

• Devolução de imóvel

• Interesse em imóvel

• Transferência de imóvel entre órgãos da administração direta

• Locação de imóvel (valor superior a R$ 10.000,00/mês)

• Permuta de imóvel

sOliCitaçÕes
tratadas 

PelO 
COnselhO dO

PatrimôniO 
imObiliáriO

- CPi
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• Apuração de irregularidade 

• Autorização para demolição

• Invasão

• Manutenção de Área 

• Recebimento de imóvel mediante doação  (com encargo)

• Regularização de uso

• Uso Compartilhado

Solicitações sobre os assuntos abaixo, devem ser encaminhadas à
Procuradoria Geral do Estado - PGE e comunicadas ao Conselho do
Patrimônio Imobiliário - CPI: 

• Desapropriação de imóveis 

• Recebimento de imóvel mediante doação - sem encargo

• Cessão de imóvel – sem encargo

a seguir são apresentados os procedimentos para envio
das solicitações para o Conselho do Patrimônio imobiliário:

Outros 
tipos de
solicitação
tratadas 
pelo 
Conselho do
Patrimônio
imobiliário - 
CPi
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Nos casos de solicitações referentes à venda de
imóveis de fundação ou autarquia, o Conselho do
Patrimônio Imobiliário irá avaliar o processo para
posterior encaminhamento ao Governador que
providenciará mensagem para o encaminhamento do

projeto de lei para a Assembléia Legislativa. Para empresa de economia
mista, a autorização legislativa não se faz necessária sendo competente
somente o encaminhamento ao Governador.

Observação: Órgãos públicos e entidades não colocam imóvel à venda, mas
efetuam a disponibilização ao Conselho do Patrimônio Imobiliário,
que dará uma nova destinação ao imóvel.

Importante: A guarda e manutenção do imóvel colocado à disponibilização do
CPI são de responsabilidade integral do órgão, até a formalização
da nova destinação. Quando se tratar de “Devolução de Imóvel”
vide os procedimentos no item Devolução de imóvel.

Os procedimentos a seguir são aplicáveis aos imóveis
colocados à venda por fundação, autarquia e empresa de
economia mista:

alienaçãO
de imÓVel

(Venda)
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açãO

Elaborar solicitação por parte do ente que administra o imóvel sobre a venda do
imóvel.

Obter informação cadastral, junto aos órgãos de cadastro.

Obter aprovação formal do superior hierárquico do solicitante.

Providenciar o parecer do departamento jurídico sobre a solicitação elaborada.

Solicitar a aprovação formal da diretoria da fundação, autarquia ou 
empresa de economia mista.

Obter os documentos inerentes ao assunto em pauta
(conforme padrões indicados pela PGE, departamento jurídico e CPI).

Providenciar o laudo técnico de avaliação do imóvel.

Obter a documentação necessária para a venda do imóvel.

Providenciar o direito de preferência de venda nos casos de imóvel de
expropriados. 

Providenciar licitação do imóvel quando necessário.

Encaminhar os documentos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário- CPI.     

Acompanhar a venda do imóvel 

Informar aos órgãos ou entidades sobre a venda do imóvel para a realização da
desincorporação do imóvel.

Receber da Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do Patrimônio Imobiliário
a confirmação da venda do imóvel. 

Efetuar a atualização da situação do imóvel no Sistema de Gerenciamento de
Imóveis - SGI.

Verificar a atualização do imóvel do SGI e tomar devidas providências quando

necessário, comunicando o Gestor do Patrimônio Imobiliário, caso os dados do

imóvel não estejam atualizados no SGI n

PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO 

CPi - COnselhO dO
PatrimôniO imObiliáriO

e 

seCretaria tÉCniCa e
exeCutiVa 

resPOnsáVel 
Pela emissãO da

sOliCitaçãO 

CPi - COnselhO dO
PatrimôniO imObiliáriO

seCretaria tÉCniCa e
exeCutiVa 
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trata-se de sOliCitaçãO referente à aquisiçãO de imÓVel

por parte dos Órgãos públicos e Entidades. Nestes casos o
Conselho do Patrimônio Imobiliário será o mediador dos interesses
envolvidos, abrangendo as questões de natureza jurídicas, legais e
de avaliações do imóvel em questão. 

aquisiçãO 
de imÓVel
(COmPra)

PaPel

resPOnsáVel 
Pela emissãO da

sOliCitaçãO  

açãO

• Elaborar solicitação por parte do ente que administra o imóvel sobre a
venda do imóvel.

• Obter a formalização de interesse do proprietário pela venda, se
possível com indicação de preço. 

• Efetuar a juntada do título aquisitivo e registro imobiliário - órgão de
cadastro da autarquia.

• Analisar a regularidade do imóvel e da situação do vendedor, exigindo,
por exemplo: certidão negativa de débitos fiscais incidentes sobre o
imóvel; certidões quinquenais expedidas pelos Cartórios de Protestos;
certidões dos Distribuidores Forenses, inclusive com relação aos
executivos fiscais das três (3) Fazendas Públicas, no período de 10 (dez)
anos; certidão de quitação previdenciária, quando for o caso;
documentos comprobatórios da qualificação, habilitação e legitimação
do doador para a outorga da escritura; certidão de regularidade do
FGTS, quando for o caso.
Obs.: as certidões devem ser exigidas em nome do particular e, se
casado, de sua mulher, bem como deve ser avaliada a necessidade
de solicitar documentação de proprietários anteriores.
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açãO

Quando pessoa jurídica, solicitar cópia dos atos constitutivos, bem como dos demais
atos que comprovem a regularidade da representação e a aprovação da  venda (p.ex.,
Ata da Assembleia de eleição da diretoria, deliberações internas de conselhos etc.).

• Indicar os recursos para a aquisição.

• Encaminhar ao CPI (Conselho do Patrimônio Imobiliário) a manifestação para votação
sobre o processo de aquisição de imóvel

• Conduzir os trâmites necessários à aquisição de imóveis. 

• Encaminhar para autorização do Governador do Estado.

• Receber a autorização do Governador do Estado. 

• Informar o responsável pela emissão da solicitação de aquisição sobre a autorização
do Governador.

• Receber a autorização do Governador do Estado.

• Efetuar Concorrência pública quando necessário ou procedimento de dispensa de
licitação pelo ente interessado na aquisição e cujo orçamento será onerado (artigo
24, 17,1 alínea “e”, Lei 8666/93). 

• Efetuar a atualização da certidão de propriedade e negativa de ônus e alienações,
exame da minuta de escritura, lavratura e assinatura.
Para assinatura da escritura, observar se foram obtidas as autorizações e aprovações
internas e externas necessárias para efetivação da venda do imóvel.

Obs: Em se tratando de imóvel pertencente a outro ente público, juntada autorização
normativa para efetivação da venda, conforme determinar a lei orgânica municipal
ou a legislação federal.
– desafetação pode estar implícita no ato autorizativo da alienação. 

• Solicitar o registro do título aquisitivo no serviço registral competente, orientando
eventuais providências necessárias (tais como trabalhos técnicos para retificação da
área). 

• Comunicar o órgão de engenharia competente para a incorporação do imóvel ao
patrimônio do ente público (Administração direta: CECI e SECI’s; Administração
indireta – setor de cadastro do ente).

• Determinar ao gestor imobiliário do ente público a inclusão do imóvel no Sistema de
Gerenciamento de Imóveis (SGI).

• Efetuar a inclusão do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis (SGI). n

PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO 

COnselhO dO 
PatrimôniO

imObiliáriO - CPi  

resPOnsáVel Pela

emissãO da

sOliCitaçãO 
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Formas de outorga ou consentimento de uso de imóveis
do Estado: 

Cessão de uso
Trata-se da solicitação de órgãos públicos ou entidades interessadas em transferir
gratuitamente a posse de um bem público para que o cessionário utilize nas
condições estabelecidas em termo específico, por tempo certo ou indeterminado. 
É o ato de colaboração entre repartições públicas.

Permissão de uso
Trata–se de uma solicitação quando o órgão ou entidade tem interesse em
formalizar a permissão de uso de imóvel do Estado. É o ato negocial unilateral,
discricionário precário, através do qual a Administração Pública faculta a utilização
individual de determinado imóvel.

Nos casos de permissão de uso onerosa deve haver em especial o “laudo técnico
de avaliação de imóvel” elaborado pela CPOS - Companhia Paulista de Obras e
Serviços, CECI/SECI - Centro/Serviço de Engenharia de Cadastro Imobiliário ou
órgão competente. Como ato negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou
remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo
próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração,
quando o interesse público o exigir.
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Permissão de uso onerosa 
Trata-se da autorização, de ato unilateral, discricionário e precário, mas
podendo ser condicionado ao cumprimento de certos requisitos e
concedido por prazo determinado. Após a autorização do Governador e
sua publicação no Diário Oficial, a responsabilidade de realizar o processo
de licitação e a concorrência pública é uma atribuição do órgão solicitante
da  permissão, quando o uso for para questões comerciais do imóvel. 

Permissão de uso gratuita
Trata-se da autorização, de ato unilateral, discricionário e precário, mas
podendo ser condicionado ao cumprimento de certos requisitos e
concedido por prazo determinado ou indeterminado. Após a autorização
do governador e divulgado no Diário Oficial, não é necessária a  licitação
quando a finalidade for de interesse público.

Concessão de uso
Trata–se do contrato administrativo pelo qual o Poder Público atribui a
utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particular, para que o
explore segundo a sua destinação específica. Tem o caráter contratual
estável da outorga do uso do bem público ao particular, para que o 
utilize com exclusividade e nas condições convencionadas com a
administração. A concessão pode ser remunerada ou gratuita, por tempo
certo ou indeterminado, mas deverá ser sempre precedida de autorização
legislativa e normalmente, de processo licitatório para o contrato.

Comodato (empréstimo)
Trata-se da solicitação quando órgão ou entidade têm o interesse sobre
empréstimo gratuito de imóvel, que deve ser restituído em tempo pré-
estabelecido pelas partes interessadas. No comodato, ocorre apenas a
transferência da posse do imóvel e não do domínio. Pouco usual na
administração pública por se tratar de matéria de direito privado.
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açãO

• Elaborar solicitação por parte do interessado com indicação de prazo e do
destino a ser dado ao imóvel para: cessão de uso, permissão de uso,
concessão de uso ou comodato (empréstimo).
(Solicitação contendo o interesse público e conveniência). 

• Obter aprovação formal do superior hierárquico da instituição.

• Providenciar o parecer da consultoria jurídica da pasta ou empresa sobre a
solicitação elaborada (exceto em caso de devolução do imóvel) e informação
cadastral, juntada de título dominial e registro imobiliário.

• Obter solicitação da Secretaria de Estado destinatária, devidamente aprovada
pelo Secretário do órgão solicitado.

• Encaminhar os documentos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário - CPI.

• Conduzir os trâmites necessários e encaminhar ao Governador para
aprovação.

• Receber, por parte da Secretaria Técnica e Executiva, a informação da
aprovação da solicitação.  

• Atualizar o cadastro do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI.

• Verificar a atualização do imóvel do Sistema de Gerenciamento 

de Imóveis - SGI e tomar providências quando necessário, comunicando 
ao Gestor do Patrimônio Imobiliário, caso o cadastro do imóvel não 
tenha sido atualizado.n

PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO de

interesse 

seCretaria 

tÉCniCa e exeCutiVa 

resPOnsáVel 
Pela emissãO da
sOliCitaçãO de

interesse 

seCretaria 
tÉCniCa e exeCutiVa

e   COnselhO dO 
PatrimôniO

imObiliáriO- CPi



21

trata-se de sOliCitaçãO de interesse de órgão,
entidade pública, pessoa física ou jurídica para a
utilização do imóvel do Estado. 

Nos casos de pessoa física ou jurídica devem constar na solicitação os
motivos pretendidos, o prazo da utilização do imóvel, a localização e
endereço do imóvel, nome, dados e assinatura do responsável pela
solicitação. 

Tratando-se de órgãos públicos ou entidades a solicitação deve seguir
as regras básicas estabelecidas de aprovações. (cf.quadro página 23)

trata-se de sOliCitaçãO de ÓrGãO PÚbliCO da

administraçãO direta, sOliCitandO a transferênCia

de administração de imóvel, ou seja, a transferência
gratuita da posse de um imóvel de uma secretaria para
outra. É necessária a solicitação de interesse de 
ambas as partes. (cf.quadro página 23)

disPOnibilizaçãO 
de 
imÓVel

interesse 
em imÓVel

transferênCia entre 
ÓrGãOs da
administraçãO direta

trata-se de sOliCitaçãO COlOCandO imÓVel à
disPOsiçãO, pelo órgão público e entidade, por meio da
Secretaria de Estado onde se encontra vinculado, por não
mais atender às necessidades a que se destinava. Cabe
ao Conselho do Patrimônio Imobiliário analisar a nova
destinação do imóvel. (cf.quadro página 22)



AÇão

• Elaborar solicitação por parte do ente que administra o imóvel sobre desinteresse
na sua utilização.

• Obter informação cadastral junto aos órgãos de cadastro.

• Obter aprovação formal do superior hierárquico do órgão solicitado.

• Providenciar o parecer da Consultoria Jurídica da pasta sobre a solicitação exceto
em casos de devolução de imóvel.

• Solicitar a aprovação formal na solicitação do secretário através do chefe do
gabinete da área interessada.

• Obter aprovação formal na solicitação do responsável pelo órgão solicitado.

• Obter os documentos inerentes ao assunto em pauta (conforme padrões indicados
pela PGE, consultoria jurídica e CPI).

• Encaminhar os documentos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário - CPI.     

• Emitir relatório e parecer técnico sobre a solicitação recebida.

• Verificar a possibilidade de transferência de imóvel ou permissão de uso entre
órgãos públicos ou decidir sobre a venda do imóvel.

• Conduzir os trâmites necessários, sobre a nova destinação do imóvel.

• Nos casos de venda:  promover os trâmites necessários à venda; comunicar
aos órgãos ou entidades sobre a venda do imóvel para que seja realizada a
desincorporação.

• Receber da Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do Patrimônio Imobiliário -
CPI a confirmação de venda do imóvel. 

• Efetuar a alteração no cadastro do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis
- SGI da entidade, que passará a ser responsável pelo imóvel.

• Verificar a atualização do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI e
comunicar ao Gestor do Patrimônio Imobiliário. n

PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO

seCretaria 

tÉCniCa e exeCutiVa  e

COnselhO dO 
PatrimôniO

imObiliáriO- CPi 

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO

seCretaria tÉCniCa e
exeCutiVa  e CPi 22
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PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO de

interesse 

COnselhO dO 
PatrimôniO

imObiliáriO - CPi 

AÇão

• Elaborar solicitação por parte do interessado com relação à transferência de
imóvel. A solicitação deve versar sobre o interesse público e a conveniência da
transferência.
Nota: Nos casos de transferência parcial do imóvel é importante 
constar o croqui ou planta baixa que possa identificar qual será a área a ser 
ocupada (transferida). 

• Obter a solicitação aprovada formalmente por parte do interessado responsável
em receber o imóvel em situação de transferência de administração. 

• Providenciar o parecer da Consultoria Jurídica da pasta ou empresa sobre a
solicitação elaborada (exceto em casos de devolução do imóvel) e a informação
cadastral do imóvel. 

• Obter solicitação da Secretaria de Estado destinatária, devidamente aprovada
pelo Secretário do órgão solicitado.

• Encaminhar os documentos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário - CPI.

• Elaborar o relatório técnico, o parecer e o “de acordo” do presidente do Conselho
sobre a solicitação de transferência de administração de imóvel.

• Obter aprovação do Secretário Técnico e Executivo e do presidente do Conselho.

• Encaminhar ao Governador por intermédio do Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Regional. 

• Aguardar decreto relativo à transferência de imóvel sancionado pelo Governador
do Estado de São Paulo.
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AÇão

• Aguardar a aprovação do decreto pelo Governador do Estado de São
Paulo.

• Receber da Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do Patrimônio
Imobiliário a informação da aprovação da transferência de administração
do imóvel.

• Atualizar o imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI.

• Receber da Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do Patrimônio
Imobiliário a informação da aprovação da transferência de administração
do imóvel.

• Efetuar a atualização do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis.

• Verificar a atualização do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis -
SGI e comunicar ao Gestor do Patrimônio Imobiliário, caso o imóvel não
tenha sido atualizado. n

PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO da

sOliCitaçãO

resPOnsáVel 
PelO imÓVel
transferidO

seCretaria tÉCniCa
e exeCutiVa 

COnselhO dO
PatrimôniO

imObiliáriO - CPi 
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Solicitação de órgãos públicos ou entidades, para a locação (aluguel) 
de imóveis de terceiros por não haver disponível no Governo algum
que possa atender às suas necessidades.

Para a locação de imóvel de terceiros ao Estado deve-se cumprir os
níveis de alçada de aprovação, conforme Artigo 3 da Deliberação CPI 8
de 4-12-2009.

I. até o valor locatício de R$ 10.000,00 mensais, dispensada a oitiva (aprovação) do
Conselho do Patrimônio Imobiliário;

II. de R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 mensais, necessária prévia solicitação da
Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do Patrimônio Imobiliário;

III. de R$ 20.000,01 a R$ 50.000,00 mensais, necessária a prévia solicitação do
Presidente do Conselho do Patrimônio Imobiliário;

IV. acima de R$ 50.000,01 mensais, necessária a prévia solicitação do Conselho do
Patrimônio Imobiliário.

Parágrafo Único - As locações contratadas por um mesmo órgão ou entidade em
unidades autônomas, no mesmo imóvel, ainda que de locadores
distintos, serão consideradas como locação única para os efeitos 
de alçada e das normas regulamentadoras.

lOCaçãO 
de 
imÓVel



PaPel

resPOnsáVel

Pela emissãO da

sOliCitaçãO de

lOCaçãO 

de imÓVel

COnselhO dO 

PatrimôniO

imObiliáriO - CPi

resPOnsáVel
Pela emissãO da
sOliCitaçãO de

lOCaçaO de imÓVeis

seCretaria 
tÉCniCa e exeCutiVa 

e CPi
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AÇão

• Elaborar solicitação por parte do interessado com relação à renovação ou
nova locação de imóvel, demonstrando a concordância interna do
órgão/entidade por meio da aprovação formal do superior hierárquico.

• Obter o parecer da Consultoria Jurídica da pasta ou empresa sobre a
solicitação elaborada.

• Solicitar a aprovação formal da solicitação do Secretário através do chefe 
do gabinete da área interessada.

• Obter aprovação da solicitação do Secretário/Diretor do órgão solicitante.

• Obter os documentos necessários conforme padrões indicados pela
Consultoria Jurídica.

• Encaminhar os documentos devidamente aprovados para o Conselho do
Patrimônio Imobiliário - CPI.

• Elaborar o relatório técnico para locação de imóvel.

• Elaborar o parecer técnico sobre a locação do imóvel.

• Aprovar a locação conforme tabela de alçada estabelecida.

• Retornar o processo ao solicitante conforme os níveis de alçada de
aprovação.  

• Receber por parte da Secretaria Técnica e Executiva do Conselho do

Patrimônio Imobiliário a informação da aprovação ou não da locação. 

• Incluir as informações do imóvel no Sistema de Gerenciamento de Imóveis

• Verificar a atualização do imóvel no Sistema de Gerenciamento de
Imóveis e tomar providências quando necessário, comunicando o Gestor
do Patrimônio Imobiliário, caso o imóvel não tenha sido atualizado. n
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AÇão

• Elaborar e obter solicitação das instituições interessadas na permuta, explicitando
o interesse publico, conveniência e oportunidade.

• Obter o parecer da Consultoria Jurídica da pasta ou empresa sobre a solicitação
elaborada.

• Para imóveis do Estado ou órgão da administração pública direta e indireta  e
autarquias:
- efetuar a juntada dos títulos aquisitivos e respectivos registros imobiliários.

• Para imóveis de particulares:
- efetuar a juntada do título aquisitivo e respectivo registro imobiliário.  Exigir, por
exemplo: certidão negativa de débitos fiscais incidentes sobre o imóvel; certidões
quinquenais expedidas pelos Cartórios de Protestos; certidões dos Distribuidores
Forenses, inclusive relativas aos executivos fiscais das três (3) Fazendas Públicas,
no período de 10 (dez) anos; certidão de quitação previdenciária, quando o caso;
documentos comprobatórios da qualificação, habilitação e legitimação do doador
para a outorga da escritura; certidão de regularidade do FGTS, quando aplicável.

TrATA-se De soliciTAÇões De enTiDADes inTeressADAs em

permuTAr (transferir e receber) imóvel com outro órgão

público. A permuta pressupõe igualdade de valor entre os
imóveis. Neste caso, o Conselho tem o papel de mediador.

PaPel

resPOnsáVel 

Pela emissãO 

de sOliCitaçãO 

de Permuta de

imÓVeis

Permuta
de 
imÓVel
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AÇão

Obs.: As certidões devem ser exigidas em nome do particular e, se
casado, do cônjuge, bem como deve ser avaliada a necessidade
de solicitar documentação de proprietários anteriores.

• Avaliar adequação da documentação junto à Consultoria Jurídica do
órgão.

• Analisar o processo e avaliar o valor dos imóveis, caso necessário.

• Em caso de haver diferença de valores dos imóveis, CPI encaminhará
solicitação sobre torna ou reposição. 

• Encaminhar solicitação dos interessados quanto à torna ou
reposição. 

• Em caso de aprovação do Conselho do Patrimônio Imobiliário,
encaminhar para autorização legislativa (exceto para empresas de
economia mista). 

• Após autorização da permuta, atualizar as certidões de propriedade 
e negativa de ônus e alienações, exame da minuta de escritura,
lavratura e assinatura.

• Solicitar o registro do título aquisitivo no Serviço Registral
competente, orientar eventuais providências necessárias (como
trabalhos técnicos para retificação da área).

• Receber a solicitação por parte da Secretaria Técnica e Executiva 
e efetuar as alterações necessárias, respectivamente de inclusão 
e exclusão de imóveis no SGI. n

PaPel

resPOnsáVel 
Pela emissãO 

de sOliCitaçãO de
Permuta de

imÓVeis

COnselhO dO 
PatrimôniO

imObiliáriO- CPi 

resPOnsáVel 
Pela emissãO 

de sOliCitaçãO 
de Permuta 
de imÓVeis
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TrATA-se De ouTros Tipos De soliciTAÇão encaminhadas depois

de aprovadas conforme descrito nas REGRAS BÁSICAS PARA ENVIO DE

SOLICITAçãO À CPI presentes no item ENCAMINHAMENTO DE

SOLICITAçõES AO CONSELHO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO - CPI:

Apuração de irregularidade 
Manifestação de órgãos públicos ou entidades ao Conselho do
Patrimônio Imobiliário para apurar quaisquer irregularidades (relativas
às diversas naturezas ou por razões pontuais). 

Autorização para demolição
Manifestação de órgãos públicos e entidades ao Conselho do
Patrimônio Imobiliário acompanhado de laudo técnico do imóvel a ser
demolido. O gestor do patrimônio deve solicitar autorização do
Conselho do Patrimônio Imobiliário - CPI para que este providencie a
aprovação do Governador. A situação do imóvel deve ser atualizada
no SGI.

Invasão
Nas situações em que for constatada invasão de imóvel pertencente
ao Estado, deve-se informar imediatamente ao Conselho do
Patrimônio Imobiliário-CPI e a Procuradoria Geral do Estado-PGE ,
assim como registrar a condição no Sistema de Gerenciamento de
Imóveis - SGI. 

Outros
tipos de
solicitação
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Manutenção de área

Comunicação do Gestor do Patrimônio ao Conselho do Patrimônio
no sentido de zelar, conservar e efetuar manutenção em áreas do
governo.

Recebimento de imóvel mediante doação (com encargo)

Trata-se de solicitação referente à doação que vem acompanhada de
exigências, encargos, imposições ao donatário, que devem ser
cumpridas quando aceito o benefício de doação; normalmente, o
doador estipula prazo para a realização dos encargos.

Regularização de uso

Trata-se de solicitação visando à regularização de uso (fundiária). 
É o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais
e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao
contexto legal das cidades. Processo no qual o Conselho do
Patrimônio Imobiliário faz o papel de mediador.

Uso compartilhado

Trata-se de solicitação em que pessoas públicas ou privadas,
prestadoras de serviços públicos, precisam utilizar áreas 
do Governo do Estado. n
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DEFINIÇÕES DE
PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO PÚBLICO

cApÍTulo iii

Dos estados Federados

Art. 26. 
incluem-se entre os bens dos estados:
I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras
da União;

II –  as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio,
excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III – as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV – as terras devolutas não compreendidas entre às da União.

COnstituiçãO 
da rePÚbliCa
federatiVa dO
brasil

Algumas leis e definições relativas à imóvel
estabelecido na sociedade civil, 
com aspectos gerais, jurídicos e administrativos
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Dos Bens imóveis

art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural
ou artificialmente.

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;

II - o direito à sucessão aberta.

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem
removidas para outro local;

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se
reempregarem.

Dos Bens públicos

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja
qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.  n

dO 
CÓdiGO

CiVil
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bens PÚbliCOs – é expressão que designa os bens
pertencentes a entes estatais, para que sirvam de meios de
atendimento imediato e mediato do interesse público e sobre
os quais incidem normas especiais, diferentes das normas
que regem os bens privados.

COnCeitOs dO 
direitO 
administratiVO

DomÍnio pÚBlico – é o conjunto de bens públicos, incluindo

todos os tipos. 

TerrAs DeVoluTAs – significa terra devolvida, ou seja,

terra que retornou ao domínio público por estar
sem dono. As terras devolutas figuram entre os
bens públicos dominicais.

Terrenos De mArinHA - caracterizados por uma profundidade de 

33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da
posição da linha da preamar médio de 1831. Pertencem aos
Estados os demais terrenos marginais, de regra, relativos aos
rios e lagos do seu domínio, fora do alcance das marés, vão
até a distância de 15 metros medidos horizontalmente para a
parte da terra, contados desde a linha média das enchentes
ordinárias  (art. 4º do Decreto–Lei 9.760/46). 

notas sobre
alguns bens
públicos
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ilHAs FluViAis – se não estiverem afetadas ao uso comum ou uso
especial, as ilhas figuram entre os bens dominicais (ou dominiais)
estaduais (as ilhas marítimas pertencem à União, bem como as
ilhas fluviais situadas na divisa entre estados). Podem ser objeto
de concessão, permissão ou autorização de uso.

faixa de dOmÍniO – área de terreno necessária à construção e operação de
uma estrada, e que se incorpora ao domínio público, no caso de
uma rodovia, ou ao patrimônio da empresa, no caso de uma
ferrovia.

Gleba – porção de terreno rural ou urbano que ainda não foi objeto de
loteamento ou desmembramento.

lOte – menor parcela de terreno, resultante da divisão de uma gleba,
destinada à construção de edificações, agricultura ou lazer.

quadra – unidade básica de terreno urbano loteada ou não, pública ou
privada, referenciada a logradouros que lhes são adjacentes
para controle e codificação em cadastro técnico e imobiliário
fiscal.

terrenOs marGinais Ou reserVadOs – as margens dos rios navegáveis
são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por
isso mesmo, excluídas de indenização. Se não estiverem
destinadas ao uso comum, os terrenos marginais incluem-se
entre os bens dominicais. n

notas sobre
alguns bens

públicos
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• Decreto Nº 53.712 de 21/11/2008 - Reformula o Sistema de Gestão do
Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI e dá providências correlatas.

• Decreto nº 51.704 de 26/03/2007 - Instrução de processos e
expedientes transmitidos à Casa Civil. 

• Deliberação CPI-2 de 20/11/1996 - Estabelece os valores limites
previstos nos Decretos 41.043-96 e 41.251-96 referentes aos contratos
de locação de imóveis, pela Administração Centralizada e Autárquica
do Estado.

• Deliberação CPI-4 de 14/10/1992 - Divulga instruções referentes à
locação de imóveis pela Administração Direta e Indireta do Estado.

• Deliberação CPI-5 de 09/09/2003 - Regimento interno do Conselho do
Patrimônio Imobiliário.

• Deliberação CPI-6 de 09/09/2003 - Dispõe sobre a política de locação de 
imóveis e estabelece alçadas decisórias.

• Deliberação CPI-7 de 13/07/2005 - Acrescenta parágrafos ao artigo 4º do 
Regimento Interno.

• Deliberação CPI-8 de 04/12/2009 - Instruções referentes à locação no âmbito da
Administração direta e indireta (incluídas as autarquias e fundações instituídas ou
mantidas etc.) e alçadas de contratos.

• Decreto nº 41.043 de 25/07/1996 - Normas para locação de imóveis, Artigo 5º -
documentação.

• Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 – Normas para licitações e contratos da
Administração Pública, Artigo nº 17. 

• Lei Estadual nº 10.845 de 05/07/2001 - Regulamenta o inciso IV do artigo 19 da
Constituição Estadual.

• Decreto Nº 53.712 de 21/11/2008 – artigo 10, inciso 2  (excluídas as doações 
e cessões de qualquer natureza recebidas sem encargo, bem como 
desapropriações, que têm regulamentação própria) n

leGislaçãO
aPliCada aO
sistema 
de GestãO dO
PatrimôniO
imObiliáriO



Administração direta  – é a composta por órgãos ligados diretamente ao
poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos
dirigentes, seus ministérios e secretarias.

Administração indireta  – é a composta por entidades com personalidade
jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de
forma descentralizada. São exemplos as autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista.

Autarquias  – é o serviço autônomo, criado por lei específica, com
personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprias,
que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada.

Avaliação Técnica de Imóvel  – diagnóstico de mercado, situação,
caracterização e atribuição de valor a um bem para fins de aquisição,
locação, contabilização e alienação, observadas as normas legais e
critérios técnicos específicos. 

Baixa do imóvel  – lançamento mediante o qual um bem é excluído
(inativação) do cadastro patrimonial em decorrência de transferência 
ou alienação do imóvel. 

Bens imóveis  – são terrenos, edifícios, construções e as benfeitorias a eles
incorporadas de modo permanente, cuja remoção é impraticável ou
provoca destruição, fratura, modificação ou dano em sua estrutura
básica. 

GLOSSÁRIO
GLOSSÁRI

GLOSSÁRIO
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Empresa pública – é a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da
União, se federal, criada para exploração de atividade
econômica que o Governo seja levado a exercer, por força de
contingência ou conveniência administrativa.

Entidade – unidade dotada e possuidora de personalidades jurídicas próprias,
tem seu controle orçamentário próprio. Consideram-se entidades:
Autarquias, Fundação, Empresa pública, Empresa de economia mista e
Prefeitura municipal.

Figuras jurídicas – tipos de Solicitação referentes ao patrimônio imobiliário,
que são tratadas pelo Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de
São Paulo.

Fundação pública – é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
público ou privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de lei
autorizativa e registro em órgão competente, com autonomia
administrativa, patrimônio próprio e funcionamento custeado por
recursos da União e de outras fontes.

Incorporação do imóvel – registro procedido no cadastro e na
contabilidade, pelo qual é efetuada a inclusão ou entrada de um bem no
patrimônio do Estado, em decorrência de aquisição, nas suas diversas
modalidades. 

Órgão (administração direta) – unidade de atuação integrante da
administração direta e que não possui personalidade jurídica.

Parecer técnico – documento que deve acompanhar o Processo
Administrativo, onde constam as decisões definitivas do Secretário
Técnico e Executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário.

Patrimônio Público – Bens públicos são todos aqueles que integram o
patrimônio da administração pública direta e indireta. Todos os demais 
são considerados particulares. São públicos os bens de domínio nacional
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; os outros
são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencerem (art. 98 do
CC). As empresas públicas e as sociedades de economia mista, embora
sejam pessoas jurídicas de direito privado, integram as pessoas jurídicas
de direito público interno, assim os bens destas pessoas também são
públicos. n

Glossário
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