
DEPARTAMENTO X 2º ENCONTRO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 



DEPARTAMENTO X 



DEPARTAMENTO X 

Todo material que não tenha mais 
utilidade para a unidade 
administrativa que o detém 



DEPARTAMENTO X 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 50.179/68, de 07 
de agosto de 1968, poderá ser considerado como 
material excedente: 

 

a- no caso de material permanente, equipamentos e 
instalações, os materiais que na repartição detentora: 

 

 Não tenham utilização; 

 Não venham a ter utilização adequada; 

 Somente venham a ser utilizados, após, decorrido prazo 
superior a 12 (doze) meses, excluídos os de utilização 
cíclica. 



DEPARTAMENTO X 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 50.179/68, de 07 
de agosto de 1968, poderá ser considerado como 
material excedente: 

 

b- no caso de material de consumo: 

 

 Aqueles que tenham perdido suas condições essenciais 
para utilização; 

 As peças sobressalentes da máquina ou equipamentos 
que não mais existem ou que venham a ser arrolados 
como excedentes; 

 As peças sobressalentes de fácil aquisição e cuja falta 
em estoque não comprometam a segurança de pessoas, 
obras ou equipamentos; 



DEPARTAMENTO X 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 50.179/68, de 07 
de agosto de 1968, poderá ser considerado como 
material excedente: 

 

c- no caso das peças sobressalentes, devem ser 
consideradas as seguintes hipóteses: 

 Se a peça for de substituição rotineira: o material que 
exceder as necessidades de consumo para um período 
equivalente ao ciclo de reposição mais de 2(dois) 
meses de estoque. 

 Se a peça for de substituição eventual: o material que 
exceder uma unidade ou jogo ou estiver no estoque há 
mais de 2 (dois) anos sem movimentação; 



DEPARTAMENTO X 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 50.179/68, de 07 
de agosto de 1968, poderá ser considerado como 
material excedente: 

 

d - as peças, sobressalentes, de fácil aquisição e cuja falta 
em estoque comprometam a segurança de pessoas, obras 
ou equipamentos; 

 Se a peça for de substituição rotineira o material que 
exceder as necessidades de consumo para um período 
equivalente ao ciclo de reposição de mais de 6 (seis) 
meses no estoque; 

 Se a peça for de substituição eventual o material que 
excede a uma unidade ou jogo, ou estiver no estoque há 
mais de 3 (três) anos sem movimentação 



DEPARTAMENTO X 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 50.179/68, de 07 
de agosto de 1968, poderá ser considerado como 
material excedente: 

 

e- As peças sobressalentes de difícil aquisição, 
caracterizadas por duração do ciclo de reposição a 1 (um) 
ano, que excederem as necessidades de consumo para um 
período equivalente a 3 (três) anos 



DEPARTAMENTO X 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 50.179/68, de 07 
de agosto de 1968, poderá ser considerado como material 
excedente: 

 

f- Os outros materiais de consumo cuja quantidade 
existente na repartição detentora ultrapassar as 
necessidades de consumo para um período equivalente a 
12 (doze) meses, salvo nos casos em que houver 
obrigatoriedade na manutenção de estoque, maior ou 
menor por peculiaridade do produto. 



DEPARTAMENTO X 

CICLO DE REPOSIÇÃO 

 

É o decurso de tempo necessário ao processo de 
obtenção do material, compreendendo, inclusive, 
as providências complementares destinadas a 
colocar o material em condições de ser 
consumido ou aplicado. 



DEPARTAMENTO X 

RARIDADE (HISTÓRICO) 
 

Quando se tratar de peças sobressalentes de difícil 
aquisição, caracterizada esta pela raridade da peça no 
mercado fornecedor, não serão elas consideradas como 
material excedente. 



DEPARTAMENTO X 

REMANEJAMENTO 
 

O material excedente que não tiver aproveitamento na 
unidade poderá ser remanejado para outras unidades, 
observando a legislação (interna). 



DEPARTAMENTO X 

MADEIRA E FERRO 
 

Madeira e ferro só podem vir juntos, em uma mesma 
relação, quando o estado de conservação for: bom e 
regular, podendo, também, vir em relações separadas.  



DEPARTAMENTO X 

Para o arrolamento do material excedente, será observada a  
classificação prevista no Dec. 50.179/68, em especial o 
disposto em seu artigo 5º: 
 
Artigo 5º - O material excedente será assim classificado : 
 
I – no caso de material permanente, equipamentos e 
instalações: 
 

◦ a) material novo - quando não tiver sido utilizado e com 
suas  características essenciais não alteradas; 
 

◦ b) material usado – quando já sofreu utilização. 
Apresenta ainda  as seguintes subclassificações: 

 



DEPARTAMENTO X 

Para o arrolamento do material excedente, será observada a  
classificação prevista no Dec. 50.179/68, em especial o 
disposto em seu artigo 5º: 
 

 
◦ b) material usado – quando já sofreu utilização. 

Apresenta ainda  as seguintes subclassificações: 
 

◦ 1. em condições de funcionamento: 
 1.1- estado bom; 
 1.2- estado regular; 
 1.3- estado mau; 
 

◦ 2. sem condições de funcionamento: 
 2.1- passível de conserto 
 2.2 - sucata 

 



DEPARTAMENTO X 

II – No caso de material de consumo: 
 
a) bom – quando não apresentar restrições para consumo 
ou aplicação, tendo em vista a destinação original; 
 
b) recuperável – quando apresentar restrições para 
consumo  podendo ser recuperado para o fim original; e 
 
c) irrecuperável – quando impróprio para consumo ou 
aplicação,  tendo em vista a destinação original. 
 
Parágrafo único – Somente serão classificados de acordo 
com o  item 2.1 ,alínea b, inciso I, e com a alínea b, inciso 
II, do presente  artigo os materiais cujos custos de 
recuperação, não sejam elevados em relação ao de 
aquisição de material novo, a critério do CMEX”. 



DEPARTAMENTO X 

Todo o material excedente quer por falta de utilização, 
quer por serem considerados impróprios para uso ou 
consumo, deverão ser relacionados em três vias (original e 
duas cópias), em impresso próprio “Modelo CMEX”, contendo 
três assinaturas, com respectivos carimbos dos 
responsáveis, observando-se rigorosamente a condição do 
material excedente, que deverá ser classificado em 
separado,  conforme consta dos incisos I e II, do artigo 5º,  

do Decreto nº 50.179/68. 



DEPARTAMENTO X 

SUCATA 

 

Em se tratando de Material Permanente, considera-se 
sucata aquele composto total ou parcialmente de ferro ou 
outros metais. 



DEPARTAMENTO X 

INSERVÍVEL 

 

Em se tratando de material de consumo, considera-se 
inservível aquele que tenha o custo de sua recuperação 
elevado com relação ao custo de aquisição, ou seja, 
impróprio para uso, devendo, portanto, ser inutilizado, 
consoante disposto no artigo 23, do Decreto nº 50.179/68. 

 

- Artigo 23 - O material excedente inadequado para transferência 
a outros órgãos ou entidades, doação ou venda devera ser 
inutilizado pela repartição que o detenha mediante Ordem de 
Inutilização emitida pelo CMEX  



DEPARTAMENTO X 

Para o arrolamento deverá ser utilizado o 
Formulário “Material Permanente e/ou de 
Consumo” ou o Formulário “Sucata de 
Metais  Diversos”. 
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DEPARTAMENTO X 

Os materiais em mau estado de conservação deverão ser relacionados 
conforme exemplificação abaixo, utilizando o formulário indicado. 

 

 a) - madeira com madeira ou madeira com ferro; 

 b) - ferro com ferro (inteiro).  

 

Para arrolar estes objetos deverá ser utilizado o formulário de Material 
Permanente e/ou de Consumo. Usar sempre o espaço observação para 
melhor esclarecimento. 

 

Ex.: Sem condições de uso, podre, com cupim, parte, quebrado, 
imprestável, passível de conserto, sem condições de funcionamento, em 
condições de uso, ótimo etc. 

 



DEPARTAMENTO X 

Material de Ferro com ferro, considerar o 
Formulário de “Material Permanente e/ou de  

Consumo” 

 

Considerar ferro: o que só tem ferro ou ferro 
com plástico; 



DEPARTAMENTO X 

 Estado de Conservação Regular e Bom 

ATENÇÃO  
 
O material tem que estar em condições de uso 
imediato ou precisando apenas de pequenos 
reparos 



DEPARTAMENTO X 

 Sucata 

1. Se os materiais estiverem inteiros. 
 
Se o material ferroso estiver inteiro classifique-o como ”mau” fazendo  
observação que, apesar de inteiro não tem condições de uso. Poderá 
ser, utilizado o formulário “Material Permanente e/ou de Consumo” 
(Anexo I) ou o formulário “Sucata de Metais Diversos” 



DEPARTAMENTO X 

 Sucata 

2. Se estiverem em partes, ou faltando partes.  
 
Nestes casos utilizar o formulário “SUCATA DE METAIS DIVERSOS” 
conforme exemplo abaixo: 
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 Encaminhar ao Centro de 
Administração Patrimonial, sempre 
através do NA respectivo, os 
seguintes documentos: 

 
1. Ofício solicitando o arrolamento; 

 

2. Formulários respectivos, devidamente 
preenchidos e assinados; 

 

3. Placas de Patrimônio (quando 
houver), retirados dos respectivos 
bens, e colados em folha A4. 



DEPARTAMENTO X 

O material arrolado como excedente, 
permanecerá na unidade detentora até 
que lhe seja dada destinação. 

 

O material arrolado como excedente 
somente poderá ser utilizado pela 
repartição detentora, mediante 
autorização expressa do Centro de 
Material Excedente, sob pena de 
responsabilidade. 



DEPARTAMENTO X 

O Centro de Material Excedente cientificará o órgão detentor das providências a 
serem adotadas como segue: 

 

1 - A relação do material em bom e regular estado de conservação,  será 
publicada no Diário Oficial do Estado para fins de transferência: 

 

◦ 1.1 Material transferido - O órgão beneficiado com a transferência 
providenciará a retirada . A unidade detentora do material arrolado, deverá 
comunicar o Centro de Material Excedente se houve retirada ou não, o prazo 
para a retirada é de 30 dias, a partir da data da publicação no Diário Oficial. 

 

◦ 1.2 Material não transferido - será objeto de doação ao FUSSESP, Prefeituras  
Municipais e/ou Entidades. 

 

2 – O Centro de Material Excedente expedirá ofício autorizando a inutilização do 
material impróprio para uso: ex. medicamentos bem como os bens provenientes 
de madeira sem condições de uso. 
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Concedida a autorização para inutilização dos 
materiais, o órgão detentor, deverá providenciar a 
“Ata de Inutilização” (conforme minuta), 
caracterizando detalhadamente o material a ser 
inutilizado e o processo  de inutilização adotado. 

 

Só após o recebimento do ofício CMEX autorizando 
a inutilização, o  material deverá ser inutilizado pelo 
órgão detentor. 



DEPARTAMENTO X 



DEPARTAMENTO X 

Encaminhar a “Ata de Inutilização” ao Centro de 
Administração Patrimonial, para que este envie ao Centro de 
Material Excedente – CMEX: 

 

 02 vias; 

 

 no prazo de 05 dias. 

 

e a sucata remanescente que porventura advir deverá ser 
entregue ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo – FUSSESP, acompanhada da relação dos bens ou cópia 
da ata. 
 

A Ata de Inutilização é documento hábil para baixa 
patrimonial. 

 



DEPARTAMENTO X 

Somente solicitar a inutilização para 
material que tenha madeira e 
esteja em mau estado de 
conservação ou impróprio para uso. 



DEPARTAMENTO X 

O Centro de Material Excedente expedirá ofício 
solicitando a entrega do material doado ao Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de Paulo. 

 

O órgão detentor do material arrolado deverá 
entregar o material ao Fundo e após, enviar cópia 
do comprovante de entrega (recibo) para o CMEX. 



DEPARTAMENTO X 

O material doado ao FUSSESP, mediante 
Resolução de Doação,  deverá ser entregue o 
mais rápido possível e, encaminhar cópia  

do recibo ao Centro de Material Excedente, 
pois o processo só  será arquivado mediante 
comprovação da entrega do material. 



DEPARTAMENTO X 

O material não patrimoniado, considerado 
inservível, deverá ser entregue ao FUSSESP, 
conforme estabelece o Decreto nº 
27.041/87, alterado pelo Decreto nº 
27.163/87. 



DEPARTAMENTO X 

São os seguintes: 

 jornais e papeis; 

 pneus, câmaras de ar e acumuladores; 

 frascos de vidro, vasilhames e embalagens de qualquer tipo; 

 chapas e filmes de raio x, líquidos reveladores e fixadores; 

 soquetes, luminárias, conduítes, isoladores, reatores, 
fusíveis,tipo faca,cabos, fios, chaves elétricas e muflas; 

 vitrôs, caixilhos, esquadrias, persianas, cortinas, aparelhos  

 sanitários de ferro, canos sifões, conexões, torneiras, pias de  

 ferro, tijolos, ferragens, vigas e caibros de madeira,  

 remanescentes de construções ou reformas;  

 peças de veículos de todos os tipos e de tratores em geral; 

 sucatas de bens não patrimoniados. 



DEPARTAMENTO X 

A Unidade que dispuser desses materiais inservíveis está 
autorizada a entregá-los gratuitamente ao FUSSESP, 
mediante recibo.  

 

O encaminhamento independe de autorização ou 
conhecimento do Centro de Material Excedente 
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Manual CMEX disponível no site da 
Coordenadoria de Administração – 
Orientações. 
 
http://www.ambiente.sp.gov.br/ca 
 
Solicitar no Centro de Administração 
Patriminial 
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OBRIGADO !!!! 
 
 Dagoberto Gotfrid Randmer da Silveira – Diretor do CAP 

◦ dagobertos@sp.gov.br 

 
 Elvislane Santos Nepomuceno 

◦ enepomuceno@sp.gov.br 
 

 Karina Melo - Estagiária 
 
 Tel: (11) 3133-3084 
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