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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 0006/09 Florianópolis, 06 de agosto de 2009. 

 

 

 

Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual a respeito 
dos procedimentos sobre a responsabilidade, 
os registros e os controles dos Bens Imóveis 
no âmbito dos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Estadual direta, 
inclusive Fundos, Autárquica e Fundacional. 
PSEF 89971/094. 

 

 

 

A Diretoria de Auditoria Geral – DIAG, por meio da Gerência de Auditoria de 
Contas Públicas - GEAUP, com fulcro no que estabelecem a Constituição do Estado de 
Santa Catarina, arts. 58 e 62; a Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007; e o 
Decreto nº 2.056, de 20 de janeiro de 2009, 

 

Considerando a fragilidade das informações que envolvem, no seio público, a 
gestão patrimonial, sobretudo a gestão dos Bens Imóveis, aliado à carência bibliográfica e 
outras referências que permitam à Administração Publica, seus agentes e servidores nos 
diversos escalões conduzir com destreza as suas atividades laborais e tomada de 
decisões neste campo, fomos incumbidos de desenvolver este trabalho com o intuito de 
concentrar em um mesmo formato as diversas regras sob um ângulo estritamente 
administrativo público,  

 

Considerando que a Administração Pública Estadual necessita de espaços físicos 
para o desenvolvimento das suas atividades. Estes espaços físicos que, na maioria das 
vezes, se traduzem na ocupação de Bens Imóveis. O objetivo deste trabalho é o de 
despertar, reforçar ou ampliar a importância dos controles destes bens, sejam eles de 
propriedade do Estado ou não, 

 

Considerando que os temas aqui abordados envolvendo os Bens Imóveis 
certamente não esgotarão o universo da matéria em questão e nem se pretende tal efeito 
diante da abrangência e complexidade do tema, mas se pretende dar um passo inicial que 
certamente nortearão as ações daqueles que no dia-a-dia convivem com a omissão ou as 
lacunas dos procedimentos previstos. 
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Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual acerca dos 
procedimentos a serem adotados sobre a gestão dos bens imóveis de sua propriedade ou 
que deles faz uso. 

 

 

1. Dos Responsáveis pelos Bens Imóveis 

 

Na Administração Pública Estadual a Secretaria de Estado da Administração é o 
Órgão Central do Sistema de Gestão Patrimonial, conforme Decreto nº 1.420, de 9 de 
junho de 2008.  Por sua vez, a Diretoria de Gestão Patrimonial é o núcleo técnico deste 
Sistema.  Subordinado a essa Diretoria, a Gerência de Bens Imóveis – GEIMO, é a 
responsável, como já implícito na própria denominação, pela gestão patrimonial dos Bens 
Imóveis do Estado, no entanto o efetivo controle, as ações e a implementação das 
orientações devem ocorrer de forma descentralizada nos órgãos e entidades. 

A responsabilidade pelo controle e registro de Bens Imóveis do Estado dentro de 
cada órgão ou entidade é do titular ou dirigente máximo do órgão ou entidade da 
Administração Pública Estadual que deverá designar o Gerente de Apoio Operacional, 
quando houver, ou o Gerente de Administração ou cargo análogo. 

O Gerente de Apoio Operacional, quando houver, ou o Gerente de Administração 
ou cargo análogo poderá atribuir a servidor ou empregado, no âmbito da gerência, a 
responsabilidade para implantar e acompanhar as ações relacionadas ao controle e 
registro de Bens Imóveis de forma centralizada no órgão ou entidade. 

 O Gerente de Infra-Estrutura, se houver, ou o servidor ou empregado designado 
no âmbito de sua gerência, será responsável pela implementação no que se refere às 
benfeitorias e obras, desde o planejamento e execução até sua regularização nos órgãos 
públicos competentes, especialmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e o 
Município, inclusive a averbação das benfeitorias e obras no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca onde estiver localizado o imóvel. 

O superior hierárquico em cada unidade administrativa descentralizada (hospitais, 
centros de saúde, escolas, delegacias, penitenciárias, unidades prisionais, postos de 
atendimento, escritórios regionais ou equivalentes, quartéis da Polícia Militar) sob 
subordinação ao órgão ou entidade, será o responsável pela implementação das medidas 
de controle sobre os Bens Imóveis que estiver utilizando. 

Todos os Bens Imóveis de titularidade da Administração Pública Estadual e 
colocados à disposição dos órgãos e entidades, para uso e ocupação, devem ter o seu 
efetivo controle, registro e, naturalmente, serem por estes mantidos. 
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2. Da Titularidade e Administração dos Bens Imóveis  

 

2.1 Imóveis da Administração Direta 

 

A relação das pessoas jurídicas de direito público está prescrita no artigo 41, do 
Código Civil Brasileiro, e nele não estão contemplados os poderes e/ou órgãos estatais 
(como as Secretarias de Estado), inclusive fundos a eles vinculados. Neste diapasão, 
pode-se afirmar que eles não têm personalidade jurídica, nos termos da lei, para adquirir 
imóveis em nome próprio, não podendo subscrever a escritura pública de compra e venda 
de imóveis. Portanto, não podem ser titular de direito real de propriedade sobre imóveis. 

Do mesmo modo, por não possuírem personalidade jurídica, também não podem 
figurar como parte em qualquer um dos pólos de um contrato. Neste contexto, salienta-se 
o disposto no artigo 104, inciso I, do Código Civil, determinando que, para a validade dos 
negócios jurídicos, o agente que contrata deve ser dotado de capacidade jurídica. A falta 
da personalidade jurídica gera invariavelmente sua incapacidade de contratar. 

É relevante mencionar que de acordo com o jurista Hely Lopes Meirelles, órgãos 
públicos “são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, 
através de  seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Por 
isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica nem vontades próprias, que são 
atributos do corpo e não das partes". 

De todo modo, no contexto legislativo atual, é certo que somente o Estado de 
Santa Catarina tem aptidão jurídica para figurar como proprietário, bem como firmar 
qualquer contrato que envolva Bens Imóveis. Nos cadastros jurídico-registrais somente o 
mesmo constará como titular desse direito, devendo ser os imóveis escriturados e 
registrados em nome do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº. 
82.951.229/0001-76. 

Como se sabe, os órgãos estatais (como as Secretarias de Estado), inclusive 
fundos, estão em constante mutação em decorrência das diversas reformas 
administrativas, o que, além do aspecto da titularidade do imóvel, dificultaria o registro e o 
controle regular dos Bens Imóveis no âmbito da Administração Pública Estadual.   

Imóveis que atualmente estão em nome de órgãos e fundos, inclusive extintos, 
deverão ter a titularidade transferida ao Estado de Santa Catarina, mediante averbação no 
Cadastro de Registro de Imóveis e no Cadastro Imobiliário do Município, para constar o 
nome e o CNPJ da matriz, assim como realizar os devidos ajustes no Sistema de Gestão 
Patrimonial – SIGEP. 

 

2.2 Imóvel das Autarquias e Fundações  

 

Os Bens Imóveis das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais devem ser 
escriturados e registrados em nome das mesmas, uma vez que elas possuem 
personalidade jurídica, devendo figurar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 
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da respectiva entidade.  Além da titularidade, o registro e o controle desses Bens Imóveis 
serão realizados diretamente pelas Autarquias e Fundações. 

Nos casos em que as Autarquias e Fundações Públicas utilizem os imóveis da 
Administração Direta, estes continuarão a figurar no nome do Estado de Santa Catarina e 
em seu respectivo CNPJ, por não ocorrer a transferência da propriedade do imóvel, porém 
o controle e os registros desses Bens Imóveis serão feitos pela entidade usuária, enquanto 
o mesmo estiver sob sua responsabilidade. 

No caso de extinção de autarquia e fundação pública que possua imóveis em seu 
nome, o órgão ou entidade sucessora deverá, em parceria com a Secretaria de Estado da 
Administração - SEA, promover a devida alteração da titularidade dos respectivos imóveis, 
providenciando-se a atualização e regularização dos registros no órgão competente dos 
Bens Imóveis.   

Em síntese, deverão ser transferidos todos os imóveis do nome e CNPJ das 
Autarquias e Fundações extintas, averbando na ficha de matrícula no Cartório de 
Registros de Imóveis, como também, realizando a alteração no registro nos cadastros dos 
Municípios, para que conste o nome e o CNPJ da matriz, bem como realizados os ajustes 
no Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP. 

Segue, anexa a esta orientação uma síntese do que foi apresentado no item 2.2., 
2.2.1. e 2.2.2.  

 

 

3. Do Levantamento dos Bens Imóveis 

 

Faz-se necessário, de início, realizar um rastreamento de todos os Bens Imóveis 
de sua propriedade ou de titularidade do Estado de Santa Catarina que estejam em uso 
pelo órgão ou entidade.  Para isso, deverão ser adotados os seguintes meios: 

1) Consulta, por meio de ofício, ao Cartório de Registro de Imóveis das comarcas 
onde o órgão ou entidade possivelmente possa ter imóveis de sua titularidade ou que 
esteja utilizando pelo órgão ou entidade, no caso de Bens Imóveis de titularidade do 
Estado de Santa Catarina, com o objetivo de obter todas as Fichas de Matrículas dos 
Imóveis, isentas das custas cartorárias de acordo com o que dispõe a Lei Complementar 
nº 161, de 23 de dezembro de 1997, contendo todas as informações e averbações 
atualizadas do imóvel; e 

2) Obtenção de Relação dos Imóveis  junto ao Município onde o órgão ou 
entidade possivelmente possa ter imóveis de sua titularidade ou que esteja em uso pelo 
órgão ou entidade. 

Em ambas as consultas, deverá ser solicitado o levantamento dos Bens Imóveis 
dos seguintes Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas – CNPJ: 

a) Todos os CNPJ em uso ou já utilizados pelo Órgão ou Entidade, 
inclusive já baixados; 

b) CNPJ sob o nº  82.951.229/0001-76 do Estado de Santa 
Catarina; 
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c) CNPJ sob os nºs 82.951.310/0001-56 e 82.951.310/0006-60 da 
Secretaria de Estado da Fazenda; 

d) CNPJ sob nº 82.951.351/0001-42 da Secretaria de Estado da 
Administração; 

e) CNPJ sob nº  82.951.351/0005-76 do Fundo Patrimonial; 

f) CNPJ sob nº 82.951.328/0001-58 da Secretaria de Estado da 
Educação; e  

g) CNPJ sob nº 82.951.245/0001-69 da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

De posse das Fichas de Matrículas  emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis 
e da Relação dos Imóveis  obtidas no Município onde o órgão ou entidade possa ter 
imóveis de sua titularidade ou que esteja utilizando pelo órgão ou entidade, o responsável 
pelos imóveis nos órgãos e entidades deverá confrontar com os imóveis cadastrados no 
SIGEP e com a visita in loco aos mesmos. 

No caso de existir inconsistências na confrontação destas informações, registros e 
verificações in loco, o responsável pelos imóveis no órgão ou entidade deverá proceder 
aos ajustes e às comunicações, que se fizerem necessários para regularizar a situação, 
por meio de ofício protocolizado, adotando-se uma das seguintes medidas: 

a) no caso de imóveis não cadastrados no SIGEP : proceder à alimentação do 
Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP, com o intuito de obter a consonância dos 
registros imobiliários dos Cartórios e dos Municípios com os da Administração Pública 
Estadual; 

b) no caso de imóveis que não pertençam ao Estado : informar formalmente ao 
Município a relação dos imóveis que não lhe pertencem, informando quando possível o 
real proprietário dos mesmos e seu CNPJ, para a regularização do registro imobiliário; 

c) no caso de imóveis que estão na posse do Estado (id entificados 
formalmente ou, ainda, nas visitas in loco) que, por algum motivo, ainda não estão 
escriturados em nome do Estado de Santa Catarina : comunicar a Secretaria de Estado 
da Administração - SEA, por meio de processo constituído no Sistema de Protocolo 
Padrão - SPP, subsidiando com os documentos e informações que possuir, para que esta 
proceda ou oriente o que deve ser feito em cada caso; e 

d) no caso de imóveis do Estado que estejam sendo ocup ados por terceiros : 
comunicar a Secretaria de Estado da Administração - SEA, por meio de processo 
constituído no Sistema de Protocolo Padrão - SPP, subsidiando com os documentos e 
informações que possuir, para que esta proceda ou oriente a devida regularização, 
objetivando, também, o controle por parte do Município, quanto aos impostos e taxas 
respectivas. 
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4. Do Processo no Sistema Protocolo Padrão – SPP pa ra cada Imóvel 

 

Além dos registros no SIGEP, há a necessidade que todos os órgãos e entidades 
tenham, de forma atualizada, todas as informações de cada um dos imóveis de sua 
propriedade ou de titularidade do Estado de Santa Catarina que estejam em uso pelo 
órgão ou entidade.   

Para isso, o órgão ou entidade deverá manter os documentos e registros, em 
processo específico, de forma individualizada por imóvel, todos autuados no Sistema 
Protocolo Padrão – SPP, ou que venha a substituí-lo, em ordem cronológica, e 
devidamente numerados, desde a sua aquisição ou no momento em que assumiu a 
responsabilidade sobre o mesmo até sua alienação ou quando deixar de utilizá-lo. 

Nos processos específicos de cada imóvel, mantido no órgão ou na entidade 
usuária do mesmo, deverão constar, pelo menos os seguintes documentos: 

• Relatório “Dados do Imóvel” emitido pelo SIGEP, devidamente 
atualizado; 

• Cópia da atribuição de responsabilidade e uso do imóvel em 
nome do Órgão ou Entidade, sendo: 

� Estado de Santa Catarina aos Órgãos da Administração 
Direta: Portaria. 

� Estado de Santa Catarina às Autarquias ou Fundações: 
Termo de Cessão. 

� Estado de Santa Catarina aos Municípios ou União: Lei e 
Termo de Cessão ou Permissão. 

� Estado de Santa Catarina às Entidades Privadas: Lei e 
Termo de Concessão ou Permissão. 

� Autarquias ou Fundações às suas Unidades 
Administrativas; Resolução. 

� Autarquias ou Fundações ao Estado de Santa Catarina: 
Resolução e Termo de Cessão. 

� Autarquias ou Fundações aos Municípios ou União: Lei, 
Resolução e Termo de Cessão. 

� Autarquias ou Fundações às Entidades Privadas: Lei, 
Resolução e Termo de Concessão ou Permissão. 

� Municípios ao Estado de Santa Catarina: Lei Municipal e 
Termo de Cessão. 

� União ao Estado de Santa Catarina: Portaria Ministerial e 
Termo de Cessão. 

� Entidade Privada ou Particular ao Estado de Santa 
Catarina (gratuito): Termo de Comodato, se gratuito, ou Contrato de 
Aluguel, se oneroso. 
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• Ficha de Matrícula do imóvel atualizada obtida junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no caso de imóvel do Estado de Santa Catarina, da 
Autarquias e Fundações; 

• Cópia da folha constante do Carnê de IPTU em que estão todos 
os dados do imóvel, inclusive a Inscrição Imobiliária do Imóvel no Cadastro 
Imobiliário do Município, que deverá ser anexada anualmente ao processo; 

• Cópia da guia constante do Carnê de IPTU utilizada para o 
pagamento das taxas de coleta de lixo, devidamente autenticada pelo banco 
arrecadador ou acompanhada da Ordem Bancária – OB emitida pelo SIGEF, 
que deverá ser anexada anualmente ao processo; 

• Certidão Negativa de Débitos do Imóvel, devidamente 
atualizada, emitida na respectiva Inscrição Imobiliária do bem imóvel no 
Cadastro Imobiliário do Município, obtida junto ao Município; 

• Cópia de documento de CCIR – Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural (no caso de imóveis rurais) emitido pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA; 

• Cópia do Alvará de Funcionamento da Unidade Administrativa, 
devidamente atualizado, quando exigível pela legislação municipal local; 

• Certidão Negativa de Débito – CND relativa à matricula no 
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI/INSS das 
obras realizadas no imóvel, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – RFB; 

• Certidão Negativa de Débito – CND relativa à matricula no 
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI/INSS das 
obras realizadas no imóvel, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – RFB; 

• Cópia do Alvará de Construção, em caso de obras realizadas no 
imóvel, emitido pelo Município; 

• Habite-se da Vigilância Sanitária, em caso de obras realizadas 
no imóvel; 

• Habite-se do Corpo de Bombeiros, quando da realização de 
obras em imóveis, quando for exigível; 

• Habite-se ou a Certidão Municipal da Obra emitido pelo 
Município onde a construção foi realizada, de acordo com a nomenclatura 
utilizada no Município; 

• Cópia dos projetos “as built” da obra realizada no imóvel, 
inclusive em meio magnético. 

Para que se realize o controle e o acompanhamento eficaz do registro dos Bens 
Imóveis, deverá ser renovada a “Ficha de Matrícula do imóvel atualizada obtida junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis” nos seguintes momentos: 

a) na abertura do processo de cada bem imóvel; 
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b) após a averbação de qualquer obra realizada no imóvel; e  

c) quando o imóvel deixar de ser utilizado pelo órgão ou entidade, inclusive em 
casos de extinção do órgão ou entidade que o estiver utilizando. 

Não sendo o imóvel mais utilizado pelo órgão ou entidade, o processo, contendo 
todos os documentos e tramitações referentes ao mesmo imóvel, deverá ser remetido para 
a Secretaria de Estado da Administração que, após ratificar os registros pertinentes àquele 
imóvel, procederá ao seu encaminhamento para o atual usuário do imóvel, fazendo-se as 
devidas retificações relativas ao atual responsável no SIGEP.    

Nessa situação, caberá ao órgão ou entidade que deixar de utilizar o imóvel 
efetivar a transferência imediata da titularidade das contas de energia elétrica e água e 
esgoto nos cadastros das concessionárias destes serviços públicos ou o desligamento da 
unidade consumidora, com o objetivo de evitar a continuidade de geração de faturas em 
seu nome e CNPJ.  Ressalta-se que nos cadastros das concessionárias dos serviços 
públicos de energia elétrica e água e esgoto o devedor é sempre o titular da fatura, 
independente de ser usuário ou não do serviço. 

 

 

5. Do Sistema de Gestão Patrimonial - SIGEP 

 

Para que se viabilize o que foi visto e com o intuito de disponibilizar para os órgãos 
e entidades as informações relativas aos Bens Imóveis, a Secretaria de Estado da 
Administração desenvolveu e gerencia o Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP 
acessível no sitio www.sea.sc.gov.br através do link 
https://sigep.sea.sc.gov.br/content/index.php. 

O Gerente de Apoio Operacional, quando houver, ou o Gerente de Administração 
ou cargo análogo, conforme indicação vista no tópico 2.1, deverá entrar em contato com a 
Gerência de Bens Imóveis - GEIMO, para solicitar o acesso ao Sistema por meio do e-mail 
sigep@sea.sc.gov.br ou telefone (48) 3221-8555. 

Caberá também a cada órgão ou entidade cadastrar, pelo menos, dois usuários no 
SIGEP, sendo um da Gerência de Apoio Operacional, quando houver, ou da Gerência de 
Administração ou estrutura análoga, e um da Gerência de Infra-Estrutura, se houver, que 
serão os responsáveis pela operacionalização do Sistema. 

Todos os órgãos e entidades deverão adotar medidas para a implementação e 
operacionalização do SIGEP, devendo manter atualizadas todas as informações, 
especialmente a do cadastro de usuários designados para acessarem o sistema. 

Os usuários deverão proceder ao cadastro e atualização dos Bens Imóveis no 
SIGEP a partir de documentos originais obtidos junto ao Cartório de Registro de Imóvel da 
Comarca e ao Município onde o imóvel estiver localizado. Todos esses documentos, entre 
outros, deverão permanecer arquivados junto ao setor responsável pelos Bens Imóveis, 
em processo específico, de forma individualizada por imóvel, todos autuados no Sistema 
Protocolo Padrão – SPP, ou sistema que venha a substituí-lo.  Ao final de uma obra, 
dever-se-á realizar o registro da mesma no SIGEP e toda documentação deverá ser 
juntada ao processo do respectivo bem imóvel. 
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Dessa forma, todos os Bens Imóveis deverão estar registrados no SIGEP de forma 
analítica e contendo informações suficientes que não restem qualquer dúvida acerca de 
que imóvel se refere, conforme disposto no art. 96 da Lei Federal nº 4.320/64, que 
estabelece: 

 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o 
inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da 
escrituração sintética na contabilidade. 

 

O responsável pelo controle e registro de Bens Imóveis do seu órgão ou entidade 
deverá retirar periodicamente relatórios no SIGEP, contendo todos os imóveis de 
titularidade ou que estão em uso pelo órgão ou entidade, confrontando-os in loco com os 
imóveis existentes, bem como com as demais regularidades relacionadas com taxas e 
contribuições das esferas municipal, estadual e federal, bem como as tarifas incidentes no 
uso do imóvel – energia elétrica, água e esgoto, condomínio, etc. 

Com a obtenção dos relatórios periódicos, tem-se como escopo regularizar os 
cadastros e obter a consonância do cadastro dos imóveis no SIGEP com os registros dos 
imóveis nos Municípios e nos Cartórios de Registro de Imóveis, com a atualização, ao 
menos anual, dos sistemas informatizados com a realidade física que se encontram os 
mesmos. 

Os registros no SIGEP somente serão homologados pelo órgão central do Sistema 
de Gestão Patrimonial, e assim passar a ter validade efetiva, se, juntamente com os 
mesmos, forem anexados os documentos, em formato digital (escaneados), que 
comprovem a validade dos registros efetivados pelo responsável pelos bens imóveis no 
Órgão ou Entidade. 

 

 

6. Da Regularidade das Taxas Incidentes sobre os Be ns Imóveis 

 

Verificado o recebimento dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbana - 
IPTU, o órgão ou entidade deverá pagar anualmente as taxas cobradas, como a taxa de 
coleta de lixo, e outras contribuições relativas aos bens imóveis que for proprietário ou 
usuário, observando que os órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública 
Estadual são imunes ao IPTU ou qualquer outro imposto. 

O Estado de Santa Catarina, suas Autarquias e Fundações, não são sujeito 
passivo de qualquer imposto, mas apenas de taxas e contribuições, em razão da 
imunidade de imposto conferida pela Constituição da República, conforme prescreve o 
artigo 150: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: 
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a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

(...) 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes. 

  

O usuário dos Bens Imóveis no órgão ou entidade deverá verificar se, no carnê 
apresentado, estão sendo cobradas apenas as taxas e se estas foram criadas por lei. 
Constatando-se a regularidade, deverá recolhê-las com as despesas acessórias 
incidentes. 

O órgão ou entidade usuária do imóvel deverá manter o controle dos carnês de 
IPTU que receber, criando uma planilha com as seguintes informações:  

a) Inscrições Imobiliárias dos Imóveis que for proprietário ou usuário; 

b) Nome da unidade administrativa que utiliza o respectivo Imóvel; 

c) Valor total das taxas cobradas no carnê de IPTU para cada imóvel. 

Todo carnê de cobrança de tributos municipais, exceto os relativos aos impostos, 
deverá corresponder a um imóvel efetivamente utilizado pelo órgão ou entidade, de acordo 
com o cadastro no Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP, da Secretaria de Estado de 
Administração. 

Vale lembrar que a responsabilidade pela liquidação da despesa pública relativa a 
taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel será daquele servidor ou empregado que 
tenha condições efetivas de aferir, pessoal e diretamente, os serviços cobrados. No caso, 
recomenda-se que seja o responsável pelos Bens Imóveis no órgão e entidade. Sugere-
se, como já visto anteriormente, que para este fim se tenha em mãos um relatório 
atualizado dos imóveis em uso pelo órgão e entidade emitido a partir do SIGEP. 

O usuário do imóvel deverá manter a atualização do endereço no Município, para 
que o carnê de IPTU seja enviado ao endereço atualizado e sejam pagas no prazo, 
aproveitando o desconto que se concede pelo pagamento até o vencimento, evitando-se a 
inadimplência do órgão ou entidade usuária e o conseqüente pagamento de multas e 
juros. 

Caso não seja recebido o carnê de IPTU em até 15 dias (tempo razoável para o 
processamento da despesa) antes do vencimento, o responsável no órgão, entidade titular 
ou usuária dos imóveis, deverá acessar a Internet, para emitir a 2ª. via do carnê no site, ou 
dirigir-se até a sede do Município para obtê-la. 

Objetivando a regularização dos dados dos imóveis, nos processos específicos de 
cada imóvel, mantido no órgão ou na entidade usuário do mesmo, deverá se requerida 
uma CND atualizada para cada imóvel, para se manter a regularidade das taxas para cada 
imóvel, obtida com a respectiva inscrição imobiliária atualizada junto ao Município onde o 
imóvel estiver localizado. 

Se o órgão ou entidade proprietária do imóvel receber o carnê de IPTU de algum 
imóvel que não pertença ao Estado, deverá o Gerente da área, ou o responsável pelos 
imóveis, devolvê-lo formalmente ao Município, comunicando que o mesmo não 
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corresponde a um imóvel de sua propriedade ou posse e ainda providenciar a retificação 
dos dados cadastrais no mesmo, apresentando Ficha de Matricula do imóvel atualizada, 
retirada no Cartório de Registro de Imóveis. Dever-se-á verificar posteriormente se a 
retificação foi de fato efetivada. 

Para que não existam pagamentos indevidos de taxas, periodicamente o 
responsável pelos imóveis deverá emitir relatório no Sistema de Gestão Patrimonial – 
SIGEP de todos os imóveis que estão sendo utilizados pelos órgãos e entidades, 
discriminando os que são de propriedade do Estado e, também, os que não faz uso. 

As atualizações do SIGEP, do Cadastro de Registro de Imóveis e do Cadastro 
Imobiliário do Município são medidas necessárias para evitar que o Estado pague, por 
exemplo, tributos em duplicidade ou àqueles que não correspondam a seus imóveis, como 
nos casos de Bens Imóveis utilizados por terceiros e registrados em nome do Estado.  

Vale ressaltar que o usuário do imóvel no órgão ou entidade será o responsável 
pelo pagamento referente também às contas de energia elétrica e água e esgoto da 
respectiva unidade consumidora, relativo aos imóveis que estiver utilizando, que foram 
concedidos ou cedidos pelo Estado, de forma onerosa ou gratuita, para outros órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual ou, ainda, para particulares.  

 

 

7. Da Regularidade das Obras 

 

Cabe ao Gerente de Infra-Estrutura do órgão ou entidade ou quem o substitua ao 
inicio de cada obra ou reforma, além da inclusão no  Sistema Integrado de Controle de 
Obras Públicas – SICOP, a comunicação formal ao responsável conforme disposto no item 
2.1. desta Orientação. 

 

7.1 Na Receita Federal do Brasil  

 

Para o pagamento da última parcela da obra conclusa, deverá ser exigido da 
construtora a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND relativa à matricula no 
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI/INSS da obra.  

A ausência desta CND desguarnece a Administração Pública Estadual, diante de 
eventual pendência pela falta dos recolhimentos obrigatórios, podendo responsabilizar, de 
forma solidária, os ordenadores de despesas do órgão ou entidade que contratou a 
construtora. A falta desta regularidade, além da sujeição à multa, pode comprometer a 
unidade e, até mesmo o Estado, no que se refere à habilitação aos recursos de convênios 
com a União. 

Deve-se observar se a matrícula constante da Certidão Negativa de Débito – CND 
da obra confere com o Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI 
que foi fornecido pelo INSS antes do início da construção e, também, se no mesmo consta 
o nome da empresa contratada para a execução da obra. 
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7.2 No Município 

 

Assim que conclusa a obra, o Município deverá ser procurado para que se proceda 
à avaliação da obra executada. Nesta, será averiguado se a mesma foi realizada em 
conformidade com o que foi projetado.  

O próprio projeto, em outro momento, já foi avaliado pelo órgão competente no 
Município. Agora, precisa-se da certeza da fidelidade da sua execução. O instrumento 
requerido para estes fins é o “Habite-se”. Trata-se de uma autorização municipal para 
ocupação do imóvel, trazendo, aos seus ocupantes e usuários, segurança. 

Este pedido de permissão conferido para habitar o imóvel deve ser requerido junto 
à Administração Municipal. Embora possa variar de Município a Município, segue, a título 
de exemplo, a relação de documentos necessários solicitados pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis: 

• Inscrição Imobiliária do Imóvel (nº constante do Carnê de IPTU); 

• Habite-se da Vigilância Sanitária; 

• Habite-se do Corpo de Bombeiros, no caso de prédios 
multifamiliares ou comerciais; 

• Número do projeto aprovado no Município; 

• Quitação do Imposto Sobre Serviços – ISS, relativa à obra.  

Após a obtenção do habite-se, o imóvel estará regularizado para a averbação das 
obras necessárias a serem efetuadas no Cartório de Registro de Imóveis e posteriormente 
no SIGEP.  Maiores informações sobre este assunto também podem ser obtidas na 
Apostila do Curso de Auditoria em Obras Públicas, promovido pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina – disponível no SIGEP, na área de download. 

 

 

8. Da Averbação e dos Registros Necessários 

 

Para a averbação da obra deve ser apresentado requerimento do proprietário do 
imóvel, indicando o número da matrícula, o endereço do imóvel, a área construída e o 
valor atribuído à obra. Com o intuito de manter atualizada a Ficha de Matrícula do imóvel, 
deve o proprietário providenciar a averbação da obra logo após a sua conclusão. 

A regularização da averbação da obra após a conclusão é necessária para que 
não existam problemas posteriores com a alienação do imóvel, que gerariam, com a 
inadimplência, tributação para o proprietário, inclusive com a incidência de multas e juros. 

Será necessária, em regra, para averbar a construção da obra no Cartório de 
Registro de Imóveis, a apresentação da relação dos seguintes documentos: 

• Requerimento emitido pelo órgão ou entidade usuário do imóvel 
solicitando ao Cartório de Registro de Imóveis a averbação da construção; 
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• Habite-se ou a Certidão Municipal da Obra emitido pelo 
Município onde a construção foi realizada, de acordo com a nomenclatura 
utilizada no Município; e 

• Certidão Negativa de Débito – CND relativa à matricula no 
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social – CEI/INSS da 
obra, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.  

 

A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que disciplina os Registros Públicos, 
não faz exceção ao Poder Público quanto à obrigatoriedade de averbação decorrente de 
obras ou edificações, como prescreve o seu artigo 167, inciso II, item 4: 

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:  

 (...) 

II - a averbação: 

(...) 

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da 
edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do 
loteamento de imóveis; 

 

O registro é ato realizado junto ao Cartório de Registro de Imóvel que garante ao 
verdadeiro proprietário, além da propriedade, a legitimidade para, de acordo com as suas 
necessidades, ocupá-lo ou lhe dar a destinação mais conveniente. Já a averbação é o ato 
que escritura as alterações e extinções do ato de registro, as ocorrências que venham 
alterar o registro e a própria matrícula.  

Em um segundo momento, após a conclusão da obra, deverá providenciar a 
alimentação destes dados no SIGEP e, com comprovante deste registro, providenciar, 
junto ao sistema de contabilidade, os lançamentos adequados.  

Quanto ao registro e averbações dos Bens Imóveis da Administração Pública 
Estadual, é relevante salientar a previsão de isenção de custas judiciais e emolumentos 
relacionados à prática de atos que envolvem estes registros públicos, conforme dispõe a 
Lei Complementar nº 161, de 23 de dezembro de 1997, em seu artigo 33, in verbis: 

  

Art. 33 – São isentos de custas judiciais e os emolumentos pela 
prática de atos notariais e de registro público em que o Estado de Santa 
Catarina e seus Municípios for interessado e tenha que arcar com este 
encargo. 
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9. Dos Registros Contábeis 

 

Todos os Bens Imóveis deverão estar registrados na contabilidade de forma 
sintetizada, com base em relatórios emitidos a partir do SIGEP, de acordo com os art. 95 
da Lei Federal nº 4.320/64, estabelecendo que “a contabilidade manterá registros 
sintéticos dos bens móveis e imóveis”. 

No caso de Bens Imóveis de propriedade da Administração Direta que estejam em 
nome do Estado de Santa Catarina, CNPJ nº. 82.951.229/0001-76, inclusive aqueles que 
porventura ainda estejam indevidamente em nome de órgãos estatais (como as 
Secretarias de Estado), inclusive fundos a eles vinculados, ou ainda em nome de 
autarquias e fundações extintas, isto é, que estão em fase de regularização da respectiva 
titularidade, deverão estar registrados contabilmente no Fundo Patrimonial, vinculado à 
Secretaria de Estado da Administração.   

Quanto aos Bens Imóveis que estão sendo utilizados pelas Autarquias e 
Fundações, inclusive aqueles que porventura ainda estejam indevidamente em nome de 
autarquias e fundações extintas, deverão estar registrados contabilmente na respectiva 
entidade titular.  

As aquisições, cessões, permutas, alienações, baixas, reavaliações e quaisquer 
alterações havidas devem ser registradas no SIGEP e, oportunamente, informadas à 
contabilidade do órgão ou entidade titular do Bem Imóvel para o devido registro contábil. 

No que concerne à contabilização das obras em andamento, será adotado o que 
dispõe a Norma Técnica nº 013/2005, da Diretoria de Contabilidade Geral –DCOG, da 
Secretaria de Estado da Fazenda, recomendando-se observar os procedimentos a serem 
efetuados: 

a) no órgão que executou a obra; 

b) na Secretaria de Estado da Administração; e 

c) na transferência de responsabilidade para execução da obra. 

A Gerência de Apoio Operacional, quando houver, ou a Gerência de 
Administração ou estrutura análoga, dentro do órgão ou entidade, tem a obrigação da 
manutenção destes Bens Imóveis, devendo, de posse da relação de todos os imóveis de 
propriedade do órgão ou entidade devidamente registrados, articular-se com o responsável 
pelos serviços de contabilidade para verificarem ou providenciarem a correição dos 
registros contábeis pertinentes.  

É importante destacar que, embora devam os registros contábeis dos Bens 
Imóveis dos órgãos da Administração Direta serem feitos junto a Secretaria de Estado da 
Administração, mais especificamente ao Fundo Patrimonial, podem, os mesmos, 
constarem dos registros do próprio órgão ou entidade ou até mesmo outro já extinto. 
Nesses casos devem ser regularizados, conforme exposto nesta orientação, procedendo-
se à transferência contábil dos mesmos e aos ajustes no SIGEP. 
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10. Síntese das Orientações 

 

Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento e a divulgação do conteúdo 
desta orientação aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
para conhecimento e implementação das orientações emanadas.  

A presente orientação tem por objetivo a disseminação de orientações aos 
setoriais e seccionais em ações que levem ao controle eficaz dos Bens Imóveis, deixando 
claro ao Administrador Público Estadual a sua responsabilidade pela gestão e manutenção 
destes, devendo: 

10.1 Designar o Gerente de Apoio Operacional, quando houver, ou o Gerente de 
Administração ou cargo análogo como responsável pelo levantamento, registro e controle 
dos Bens Imóveis sob a sua responsabilidade, especialmente os de sua titularidade ou que 
estão em uso pelo seu órgão ou entidade; e o Gerente de Infra-Estrutura, se houver, pela 
implementação no que se refere às benfeitorias e obras, desde o planejamento e 
execução até sua regularização nos órgãos públicos competentes, especialmente a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e o Município, inclusive a averbação das 
benfeitorias e obras no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca onde estiver 
localizado o imóvel (item 1.); 

10.2 Observar, quanto à propriedade dos Bens Imóveis que estão em uso pelo seu 
órgão ou entidade, a correta escrituração e registro da titularidade dos mesmos, em função 
da personalidade jurídica que os representa, mantendo estas informações devidamente 
atualizadas junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, aos Municípios e ao Sistema de 
Gestão Patrimonial – SIGEP (item 2.); 

10.3 Proceder ao levantamento dos Bens Imóveis de sua titularidade ou que estão 
em uso pelo seu órgão ou entidade junto aos Cartórios de Registros de Imóveis da 
comarca e aos Municípios onde a Administração Pública Estadual possivelmente possa ter 
imóveis (item 3.); 

10.4 Viabilizar a manutenção e o arquivamento de todos os documentos e 
registros referentes aos Bens Imóveis de sua titularidade ou que estão em uso pelo seu 
órgão ou entidade em processo específico, de forma individualizada por imóvel, todos 
autuados no Sistema Protocolo Padrão – SPP, ou que venha a substituí-lo, em ordem 
cronológica, e devidamente numerados, desde a sua aquisição ou no momento em que 
assumiu a responsabilidade sobre o mesmo até sua alienação ou quando deixar de utilizá-
lo (item 4.); 

10.5 Empreender esforços para viabilizar o pleno cadastramento e gestão de 
todos os Bens Imóveis de sua titularidade ou que estão em uso pelo seu órgão ou 
entidade, por meio do Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP (item 5.); 

10.6 Manter a regularidade das taxas ou tarifas incidentes sobre Bens Imóveis de 
sua titularidade ou que estão em uso pelo seu órgão ou entidade, especialmente com 
relação à atualidade do endereço do órgão ou entidade no cadastro do Município e demais 
credores, com o objetivo de evitar o não-recebimento das mesmas e, conseqüentemente, 
seu inadimplemento, ocasionando a perda de descontos pelo adimplemento no prazo e, 
ainda, incorrendo em multas e juros que não possuem caráter de despesa pública, 
devendo ser apurada a respectiva responsabilidade (item 6.); 
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10.7 Prezar pela regularidade do registro das obras junto à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, relativo às contribuições previdenciárias, ao Município, no que diz 
respeito ao Habite-se, ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca, no tocante a 
averbação da obra concluída, bem como seus registros no Sistema de Contabilidade 
Estadual e no Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP (item 7.; 8.  e 9.).  

 

É a orientação. 

 

 

 

 

 

 

André Luiz Rotelli de Mattos 
Auditor Interno do Poder Executivo 
Matrícula nº 379.722-8 

 

 

 

Caio Jamundá 
Auditor Interno do Poder Executivo 
Matrícula nº 209.814-8 

 

 

 

De acordo. 

Encaminhe-se ao Diretor de Auditoria Geral. 

Em   ____/____/09. 

 

 

 

Jaime Luiz Klein 
Gerente de Auditoria de Contas Públicas 
Matrícula nº 360.823-9



 
 
Orientação Técnica Nº 0006/09 
Processo PSEF nº 89971/094 

Anexo 
SÍNTESE SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE E RE GISTROS NECESSÁRIOS RELATIVOS AOS BENS IMÓVEIS, 

A SER EFETIVADO PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER E XECUTIVO ESTADUAL 
 

Natureza 
jurídica 

(1) Titularidade do Imóvel no 
Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca onde o 
Imóvel se Localizar  

 
 
 
 
 

 
 

(Coluna 1)  

(1) Titularidade no Cadastro de 
Registro de Imóveis e no 
Município onde o Imóvel se 
Localizar  

 
 
 
 
 

 
 

(Coluna 2)  

(1) Abertura de processo no 
SSP, individualizado para 
cada imóvel, com toda a 
documentação relativa ao 
histórico imóvel; 

(2) Efetivação do Registro ou 
das Atualizações Periódicas 
no SIGEP; 

(3) Efetivação do Pagamento de 
Taxas Cobradas Anualmente 
pelo Município no Carnê de 
IPTU e das Taxas de 
Ocupação de Terrenos da 
União, cobrados pelo 
Secretaria do Patrimônio da 
União                                    
(Coluna 3) 

(1) Efetivação do Registro 
Contábil ou sua Atualização; 
e 

(2) Efetivação da Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural – DITR, 
exigida pela Receita Federal 
do Brasil (apenas imóveis 
rurais) 

 
(Coluna 4)  

Administraçã
o Direta 

CNPJ 82.951.229/0001-76 do Estado de 
Santa Catarina.  Todos os imóveis que 
ainda estão em nome de órgãos (como 

as Secretarias de Estado), inclusive 
fundos a eles vinculados, deverão ser 

transferidos para o CNPJ do Estado de 
Santa Catarina 

CNPJ 82.951.229/0001-76 do Estado de 
Santa Catarina.  Após a transferência de 

titularidade no Cartório de Registro de 
Imóveis (coluna 1), todos os imóveis que 

ainda estão em nome de órgãos (como as 
Secretarias de Estado), inclusive fundos a 
eles vinculados, deverão ser transferidos 

para o CNPJ do Estado de Santa 
Catarina 

Órgão usuário do imóvel  Fundo Patrimonial da Secretaria de 
Estado da Administração. 

Autarquia CNPJ da Autarquia, exceto os imóveis 
da Administração Direta que for usuária. 
Todos os imóveis que ainda estão em 
nome de Autarquias Extintas deverão 
ser transferidos para o CNPJ do órgão 

ou entidade sucessora. 

CNPJ da Autarquia, exceto os imóveis da 
Administração Direta que for usuária. 

Após a transferência de titularidade no 
Cartório de Registro de Imóveis (coluna 
1), todos os imóveis que ainda estão em 
nome de Autarquias Extintas deverão ser 

transferidos para o CNPJ do órgão ou 
entidade sucessora. 

Entidade usuária do imóvel Autarquia, exceto os imóveis da 
Administração Direta que for usuária. 

Fundação CNPJ da Fundação, exceto imóveis da 
Administração Direta que for usuária. 
Todos os imóveis que ainda estão em 
nome de Fundações Extintas deverão 
ser transferidos para o CNPJ do órgão 

ou entidade sucessora. 

CNPJ da Fundação, exceto imóveis da 
Administração Direta que for usuária. 

Após a transferência de titularidade no 
Cartório de Registro de Imóveis (coluna 
1), todos os imóveis que ainda estão em 
nome de Autarquias Extintas deverão ser 

transferidos para o CNPJ do órgão ou 
entidade sucessora. 

Entidade usuária do imóvel Fundação, exceto os imóveis da 
Administração Direta que for usuária. 

 


