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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 230/00 PGJ, DE 03 DE MARÇO 2000  

(PROTOCOLADO Nº 7.719/00) 
 

*Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 

11/11/2019 

Texto compilado até Resolução nº 1.022/2017 – 
PGJ, de 08/05/2017  
 
Revogada pela Resolução nº 1.180/2019-PGJ, 
de 21/11/2019 

Regulamenta os procedimentos 
administrativos a serem adotados nos casos 
de arrolamento de veículos, de bens 
permanentes e bens de consumo pertencentes 
ao Ministério Público do Estado de São Paulo 
 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições previstas no artigo 19, inciso IX, 

alínea "a", da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, 

 

Considerando o disposto nos incisos V e VI do artigo 3º da Lei nº 10.332, de 21 de junho de 

1999, que institui o Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

 

Considerando, ainda, a necessidade de regulamentação dos procedimentos administrativos 

para arrolamento e destinação de bens materiais, veículos pertencentes ao patrimônio da 

Instituição, materiais de consumo considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis e 

sucatas, 

 

RESOLVE:  

 

Artigo 1º. Os procedimentos administrativos a serem adotados nos casos de arrolamento de 

veículos, de bens permanentes e de bens de consumo pertencentes ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo passam a ser regulados por esta Resolução. 

 

Artigo 2º. O arrolamento de veículos oficiais poderá ocorrer nas hipóteses de substituição, 

baixa por furto ou roubo, acidente com perda total, ou recuperação considerada 

antieconômica em face do valor de mercado. 

 

§ 1º - A Área de Transportes proporá o arrolamento de veículo oficial, mediante representação 

fundamentada nos casos de: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/1022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/1022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/1180.pdf
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I - substituição de veículos pertencentes à frota da Instituição, commais de 5 (cinco) anos de 

utilização, a partir do ano/modelo de fabricação, conforme disposto nas normas estaduais 

pertinentes; 

 

II - baixa por furto, roubo ou acidente com perda total; 

 

III - recuperação considerada antieconômica, em face do valor de mercado e condições gerais 

do veículo. 

 

§ 2º - A representação fundamentada de que trata o parágrafo anterior deverá ser instruída 

com os seguintes documentos: 

 

I - ficha patrimonial; 

 

II - cópia reprográfica do certificado de propriedade; 

 

III - 2 (dois) decalques do número do chassi; 

 

IV - certidão negativa de multas de trânsito, expedida pelo DETRAN; 

 

V - ficha de arrolamento devidamente preenchida e assinada.  

 

§ 3º - No que se refere ao inciso I do § 1º deste artigo, além dos documentos exigidos no 

parágrafo anterior, a representação deverá conter justificativa da necessidade do arrolamento, 

em virtude do estado de conservação do(s) veículo(s) em pauta, objetivando a baixa 

patrimonial, para abertura de vaga no Grupo correspondente da frota do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, estabelecida por Resolução do Procurador-Geral de Justiça. 

 

§ 4º - No que se refere ao inciso II do § 1º deste artigo, além dos documentos exigidos no § 

2º, deverão ser apresentados: 

 

I - boletim de ocorrência policial; 

 

II - relatório minucioso do condutor, com referência aos fatos circunstanciais que deram causa 

à ocorrência; 
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III - cópia reprográfica da documentação da companhia seguradora; 

 

IV - laudo técnico expedido por empresa especializada no ramo, no caso de acidente; 

 

V - cópia reprográfica da ficha de controle de tráfego. 

 

§ 5º - No que se refere ao inciso III do § 1º deste artigo, além dos documentos exigidos no § 

2º, deverão ser apresentados: 

 

I - orçamentos e laudo técnico expedidos por empresas especializadas no ramo, confirmando 

o estado de conservação do veículo em questão e a real necessidade dos serviços mecânicos, 

funilaria, etc., constantes da ficha de arrolamento; 

 

II - pesquisa de preços indicando valor de mercado do veículo. 

 

§ 6º - O veículo deverá ser mantido até sua destinação, no estado em que se encontra, com 

todos os itens constantes da ficha de arrolamento, ficando terminantemente proibida a retirada 

de peças ou acessórios, mesmo que seja para utilização em outro veículo do mesmo modelo. 

 

§ 7º - Quem, de qualquer modo, der causa ou concorrer para o descumprimento do disposto 

no parágrafo anterior, estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.261, de 28 de 

outubro de 1968 ( Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo). 

 

Artigo 3º. O arrolamento de materiais permanentes poderá ocorrer quando estes forem 

considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis, pelos órgãos e unidades detentoras. 

 

Parágrafo único - O Departamento de Administração proporá o arrrolamento dos materiais 

permanentes, após verificação de seu real estado de conservação, pela Sub-Área de 

Administração Patrimonial, por meio de representação fundamentada, instruída com: 

 

I - relação dos materiais com indicação da quantidade, descrição minuciosa do objeto, 

separados por espécie e em ordem cronológica de número de patrimônio; 
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II - cópia da ficha patrimonial, na qual conste o valor de aquisição e atual estado de 

conservação. 

 

Artigo 4º. O arrolamento de equipamentos de informática poderá ocorrer nas hipóteses 

destes serem considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis, pelo Centro de 

Informática. 

 

§ 1º - O Centro de Informática proporá o arrolamento dos bens mencionados no "caput", 

mediante representação fundamentada, indicando entre outros, os seguintes motivos: 

 

I - apresentação de defeitos técnicos com recuperação considerada antieconômica, em face 

do valor de mercado; 

 

II - considerados obsoletos, superados tecnicamente ou incompatíveis para utilização, de 

acordo com o Plano de Informatização da Instituição; 

 

III - não apresentar condições técnicas de recuperação. 

 

§ 2º - A representação de que trata o § 1º deste artigo, será instruída conforme o disposto no 

parágrafo único do artigo 3º, no que couber. 

 

Artigo 5º. O arrolamento de materiais de consumo ocorrerá quando forem considerados 

dispensáveis, excedentes ou inservíveis pelas Unidades Técnicas e Administrativas da 

Instituição. 

 

Parágrafo único - O Departamento de Administração proporá o arrolamento de materiais de 

consumo, mediante representação fundamentada, instruída com o Relatório da Comissão 

constituída para essa finalidade, nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 14 desta 

Resolução. 

 

Artigo 6º. Os expedientes a que se referem os artigos 2º, 3º e 4º desta Resolução serão 

remetidos à Diretoria Geral, para autuação e posterior encaminhamento à Comissão de 

Arrolamento de Bens, que analisará a documentação apresentada, vistoriará os materiais 

permanentes e veículos oficiais relacionados nos respectivos processos a fim de emitir 

relatório conclusivo sobre seu estado de conservação e necessidade de arrolamento. 
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Artigo 7º. O Diretor-Geral, após ter ciência das conclusões do relatório da Comissão de 

Arrolamento de Bens, decidirá sobre sua destinação. 

 

Artigo 8º. Os bens de consumo e patrimoniais após o devido arrolamento, poderão ser 

alienados, conforme o disposto nos incisos V e VI do artigo 3º da Lei nº 10.332, de 21 de junho 

de 1999, transferidos a outros Órgãos Públicos Estaduais ou ao Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, ou ainda, inutilizados, quando for o caso, 

mediante Ata de Inutilização. 

 

Parágrafo único. Os bens e equipamentos de informática, referidos no art. 4º desta 

Resolução, poderão ser transferidos a unidades ou estabelecimentos de ensino da rede 

pública estadual ou municipal. (Incluído pela Resolução  nº 710/2011 – PGJ, de 16/09/2011 e Alterado pela  

Resolução nº 1.022/2017 – PGJ, de 08/05/2017) 

 

Artigo 9º. Para os fins previstos nos incisos V e VI do artigo 3º da Lei nº 10.332, de 21 de 

junho de 1999, a Diretoria Geral, por intermédio das Unidades competentes, determinará que 

se realize: 

 

I - avaliação prévia dos bens a serem alienados, para constatação de seu valor de mercado, 

a fim de se estabelecer o valor do lance mínimo de cada lote, constante do procedimento 

licitatório; 

 

II - separação dos materiais permanentes e veículos em lotes para serem levados a leilão, a 

fim de facilitar as vistorias por parte dos interessados e eventuais participantes. 

 

Artigo 10. Na hipótese do procedimento licitatório ser declarado fracassado ou deserto, 

poderá ser realizada nova licitação, ou, a critério da Administração, ser efetuada a 

transferência dos bens a outros Órgãos Públicos Estaduais ou ao Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP. 

§ 1º. § 1º. A transferência a outros Órgãos Públicos Estaduais ou ao Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, far-se-á mediante recibo de entrega ou 

guia de transferência, assim como a doação exclusiva para fins e uso de interesse social, a 

teor do disposto na alínea “a”, do inciso II, do artigo 17, da Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, no caso de dispensa de licitação para sua alienação, será realizada por meio de termo 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/710.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/1022.pdf
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de doação, após a publicação de edital de desfazimento. (Renumerado pela Resolução  nº 710/2011 – 

PGJ, de 16/09/2011 e alterado pela Resolução nº 1.022/2017 – PGJ, de 08/05/2017) 

§ 2º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo à hipótese referida no parágrafo único do 

art. 8º deste Ato Normativo. (Incluído pela Resolução  nº 710/2011 – PGJ, de 16/09/2011) 

*§§ 3º ao 14 Incluídos pela Resolução nº 1.022/2017 – PGJ, de 08/05/2017 

 

§3º. No caso de doação exclusiva para fins e uso de interesse social, deverá ser adotado o 
procedimento público para o desfazimento de bens inservíveis ao Ministério Público do Estado 
de São Paulo, mediante sorteio, a ser instruído em autos próprios. 
 

§4º. O edital de desfazimento público de bens, do qual será dada ampla publicidade pelo 

Diário Oficial do Estado de São Paulo e por meio de publicação de comunicado no sítio 

eletrônico do Ministério Público do Estado de São Paulo, conterá: 

I – a relação dos bens considerados inservíveis e suas respectivas avaliações; 

II – o prazo e condições para entrega dos formulários de solicitação por parte dos 

interessados; 

III – Os critérios de participação; 

IV – Os procedimentos, local e horário da realização do sorteio; 

V – A previsão de apresentação de pedidos de esclarecimentos; 

VI – As condições e prazos para a interposição de recursos; 

VII – O procedimento para retirada, as expensas da entidade sorteada, dos bens declarados 

inservíveis; 

VIII – Outras condições específicas dos bens a serem doados. 

  

§5º. A documentação a ser apresentada pelos interessados na participação do sorteio 

consistirá em: 

I – Pedido de doação por entidade ou instituição de comprovado interesse social; 

II – Estatuto ou ato constitutivo em vigor, devidamente registrado; 

III – Ata da última Assembléia de eleição e posse dos integrantes dos órgãos superiores de 

deliberação e administração que estejam em exercício; 

IV – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

V – Declaração de reconhecimento de utilidade pública estadual; 

VI – Certidão de apresentação de relatório de atividades válido, nos termos da Lei n. 2.574/80; 

VII – Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Pública Estadual e Municipal, da 

sede ou do domicílio da entidade interessada; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/710.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/710.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/1022.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/710.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/RESOLUCOES/1022.pdf
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VIII – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União; 

IX – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

X – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

  

§6º. Os documentos mencionados nos II, III e IV poderão ser substituídos pelo registro na 

Coordenadoria de Ação Regional ou inscrição no Conselho Estadual de Auxílios e 

Subvenções – CEAs, órgãos da Secretaria da Promoção Social, nos termos do Decreto n. 

35.374, de 23 de julho de 1992. 

  

§7º. Os documentos indicados no parágrafo anterior poderão ser apresentados em cópia 

simples, desde que acompanhados dos originais para conferência por servidor da 

administração; ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

  

§8º. Ficam dispensadas da apresentação dos documentos elencados no parágrafo quinto as 

Prefeituras dos Municípios do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto nº 35.374/1992. 

  

§9º. O prazo para resposta ao pedido de esclarecimento a que se refere o Inciso V do §4º 

deste artigo será de 02(dois) dias úteis, a contar da data do seu recebimento. 

  

§10. O prazo para recurso interposto em face da decisão de habilitação será de 03 (três) dias 

úteis, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

Na hipótese de apelo contrário ao resultado do sorteio, a manifestação de intenção de recorrer 

deverá ser proferida na data de sua realização, tão logo proclamado o resultado. 

  

§11. Após a decisão acerca da destinação, conforme art. 7º desta Resolução, a retirada dos 

bens será necessariamente acompanhada por servidor, que elaborará o Termo de Doação, a 

ser juntado aos autos respectivos. 

  

§12. Autorizada a doação, os autos serão remetidos à Comissão de Arrolamento de Bens 

Patrimoniais que comunicará a entidade favorecida acerca do deferimento do pedido, 

informando-a sobre o local, o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a retirada dos bens e 

também que as despesas com transporte correrão por conta da entidade. 
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§13. Na hipótese de os bens estarem localizados em Áreas Regionais, fica dispensada sua 

transferência física à Subárea de Administração Patrimonial para a destinação final, que se 

dará, sempre que possível, na própria localidade em que se encontrem. 

  

§14. Os pedidos de prorrogação de prazo para a retirada dos bens pela entidade vencedora 

serão decididos pelo Diretor-Geral do Ministério Público.” 

 

Artigo 11. Os materiais permanentes vistoriados e considerados pela Comissão de 

Arrolamento de Bens Patrimoniais como sucatas e sem condições de alienação ou 

transferência poderão ser inutilizados, após a retirada de suas placas patrimoniais e 

autorização do Diretor-Geral, mediante Ata de Inutilização, em procedimento próprio, no qual 

serão relacionadas, com os respectivos números de patrimônio. 

 

Artigo 12. Após a conclusão dos procedimentos administrativos de que trata esta Resolução, 

as unidades administrativas competentes deverão providenciar, conforme o caso, o seguinte: 

 

I - retirada de placas patrimoniais dos bens; 

 

II - retirada de eventuais emblemas das portas dos veículos; 

 

III - baixa das placas dos veículos junto ao DETRAN; 

 

IV - transferência do certificado de propriedade do veículo; 

 

V - baixa patrimonial, contábil e no estoque; 

 

VI - baixa no SIAFÍSICO. 

 

Artigo 13. Os valores decorrentes da alienação serão recolhidos junto à Nossa Caixa/Nosso 

Banco S/A, por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo Especial de Despesa do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, preenchendo-se os campos com os seguintes 

códigos:  
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I - 200 - venda de material inservível; 

 

II - 201 - venda de material dispensável. 

 

Artigo 14. A fim de dar cumprimento à presente Resolução, a Diretoria Geral incumbir-se-á 

de: 

 

I - designar servidores para constituir: 

 

a) Comissão de Arrolamento de Bens Patrimoniais; 

 

b) Comissão Especial; 

 

II - determinar que se providencie local adequado para armazenamento, vistoria e realização 

de leilões. 

 

Parágrafo único - Poderão ser criadas Comissões Regionais de Arrolamento para 
cumprimento do disposto neste Ato Normativo. (Incluído pela Resolução nº 1.022/2017 – PGJ, de 08/05/2017) 

 

Artigo 15. Aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações. 

 

Artigo 16. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 

Ato nº 136-PGJ, de 23 de dezembro de 1992. 

 

 

 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, p.26-27, de 4 de março de 2000. 
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