
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria n.º 474/2019 - PC

Fixa regras para o recebimento de bens e para a prestação de contas

em convênios federais no âmbito da Polícia Civil.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no art. 19, inciso
X, da Lei estadual nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer rito eficaz para o recebimento de
bens e para a prestação de contas em convênios federais no âmbito da Polícia Civil,

CONSIDERANDO o disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal,
que versa sobre o dever de prestar contas sobre dinheiro, bens e valores públicos da União,

CONSIDERANDO  o  preceituado  no  art.  93,  do  Decreto-Lei  n.º  200,  de  25  de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, em que disposto "Quem

quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das

leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes",

CONSIDERANDO  o  consignado  no  art.  66,  do  Decreto  nº  93.872,  de  23  de
dezembro de 1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, assim
redigido: "Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas,  direta ou

indiretamente,  inclusive mediante acordo, ajuste ou convênio,  para realizar pesquisas, desenvolver

projetos, estudos, campanhas e obras sociais ou para qualquer outro fim, deverá comprovar o seu bom

e regular emprego, bem como os resultados alcançados",

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Controle e da Transparência, que
estabelece normas para execução do disposto no Decreto n.º 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe
sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de
repasse, e dá outras providências,

RESOLVE:

Art.  1º  DEFINIR que,  tão logo a empresa  vencedora do  processo licitatório  faça
contato para agendamento da entrega dos bens, a equipe da Divisão de Logística definirá a data e o
local para o recebimento, oportunidade em que contatará a Comissão de recebimento da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e o Gestor do contrato.
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Parágrafo único. Para fins de recebimento dos bens, o Gestor do contrato e a Divisão
de Logística serão responsáveis por providenciar e por estudar o Termo de Referência e a Nota de
Empenho.

Art.  2º  ESTABELECER que, no momento do recebimento dos bens, o Gestor do
contrato, a equipe da Divisão de Logística e a Comissão de recebimento conferirão se os produtos
entregues estão consoantes ao Termo de Referência, à Nota de Empenho e à Nota Fiscal.

Parágrafo único.  Em caso de divergências,  a  Divisão de Logística e  o Gestor  do
contrato deverão saná-las em face da empresa contratada.

Art. 3º DISPOR que, após o recebimento dos bens, inexistindo divergências a serem
sanadas, o Gestor do contrato atestará as Notas Fiscais.

Art.  4º  DETERMINAR  que  cabe  ao  Gestor  do  contrato  digitalizar  a  Nota  de
Empenho e as Notas Fiscais Atestadas, as quais serão arquivadas em ambiente virtual para posterior
prestação de contas.

Art.  5º  DEFINIR  que  o  Gestor  do  contrato  remeterá  o  correspondente  processo
administrativo, concomitantemente, para a Seção de Escritório de Gestão de Projetos e para a Divisão
de Logística.

Art.  6º  DISPOR que  cabe  à  Divisão  de  Logística  cadastrar  os  bens  no  Sistema
Patrimonial de Móveis e Imóveis – SPMI da Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

§1º Serão inseridas no sistema informações constantes das Notas Fiscais e da Nota de
Empenho, tais como: unidade administrativa, descrição do bem, marca, número da nota fiscal, espécie
e valor.

§2º Caso o contrato defina a destinação do bem, este  será cadastrado na unidade
administrativa para a qual será destinado.

§3º Os bens cuja destinação não esteja previamente definida ou que possuam dupla
destinação serão cadastrados, inicialmente, na unidade “Seção de Gestão de Patrimônio” e, quando
definida a destinação final, serão movimentados para a unidade correspondente.

§4º A equipe da Divisão de Logística providenciará o tombamento do bem em face
da  Gerência  de  Patrimônio  e  Mobiliário  da  Secretaria  de  Estado  da  Administração  -  SEAD,
encaminhando o  Termo de  Entrega  de  Etiquetas  e,  a posteriori,  cuidando  do  etiquetamento  e  do
registro fotográfico.

§5º Deverá ser elaborado no Sistema Patrimonial de Móveis e Imóveis – SPMI o
termo de responsabilidade, com as informações sobre o bem e o local de destinação.

§6º Após a destinação do bem à unidade devida, a equipe da Divisão de Logística
deverá fotografá-lo no local de destinação, colher assinatura do Gestor ou responsável no Termo de
Responsabilidade, digitalizar o termo de Responsabilidade, anexá-lo ao Sistema Patrimonial de Móveis
e  Imóveis  –  SPMI,  arquivar  fotos  e  documentos  na  pasta  do  referido  convênio,  para  posterior
disponibilização para fins de prestação de contas.

Art.  7º  ESTIPULAR que a equipe da Seção  de  Escritório  de  Gestão de  Projetos
iniciará, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, processo administrativo específico, para fins de
prestação de contas em face do convenente repassador dos valores da União.

SEI/GOVERNADORIA - 8268284 - Portaria https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 of 4 22/01/2020 10:46



Art.  8º  CONSIGNAR que serão anexados no processo administrativo o Plano de
Trabalho, o Plano de Localização dos Bens e o Modelo de Relatório de Prestação de Contas, o qual
seguirá, então, para o Gestor.

Art. 9º DEFINIR que, após a retirada de cópia para a instauração do processo de
prestação de contas, a Seção de Escritório de Gestão de Projetos encaminhará o processo de aquisição
para a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, que procederá à liquidação da nota fiscal.

Art. 10 ESTABELECER que caberão ao Gestor do contrato a elaboração do relatório
de  prestação  de  contas,  a  inclusão  do  registro  fotográfico  do  bem,  a  inclusão  da  Nota  Fiscal
devidamente atestada, da Nota de Empenho e do Termo de Responsabilidade assinado no processo
administrativo de prestação de contas.

Parágrafo  único.  O  gestor  poderá  solicitar  o  arquivo  fotográfico  da  Divisão  de
Logística, o qual seguirá o padrão para prestação de contas.

Art. 11 DEFINIR que  o rito fixado neste ato administrativo será adotado nos casos
de recebimento de bens e de prestação de contas de convênios federais no âmbito da Polícia Civil.

REGISTRE-SE. PUBLIQUEM-SE a íntegra no Boletim-Geral Eletrônico da Polícia
Civil e o extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, e CUMPRA-SE.

Remeta-se cópia eletrônica deste ato à Superintendência de Polícia Judiciária, para
conhecimento e difusão às unidades policiais subordinadas; à Divisão de Assessoria Técnico-Policial,
para conhecimento e devidos registros; à Gerência de Gestão e Finanças,  para difusão às unidades
subordinadas e para o respectivo cumprimento; à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil,
à Escola Superior da Polícia Civil e às Divisões deste Gabinete, para conhecimento.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 25
dias do mês de julho do ano de 2019.

Odair José Soares
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
30/07/2019, às 13:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1

informando o código verificador 8268284 e o código CRC 6FCCE474.

Av. Anhanguera, nº 7.364 – Setor Aeroviário – CEP: 74.535-010 - Goiânia – GO
Fone: (62) 3201-2503 www.policiacivil.go.gov.br
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Referência: Processo nº 201900007050644 SEI 8268284
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