
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4659 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SCON

 
À COFIN.
Assunto: Reavaliação de Imóveis.
 
 
Sr. Coordenador de Orçamento e Finanças,
 
 
Versa o presente sobre procedimento de

reavaliação dos imóveis deste Regional.
 
Inicialmente convém contextualizar que a

contabilidade pública brasileira vem passando por diversas e
significativas transformações nos últimos anos, desde a
mudança de seus sistemas e planos de contas até a introdução
de novos conceitos e práticas até então ignoradas em tal
ramo, como é o procedimento de reavaliação de bens.

 
Sobre o tema ora em tela, temos o que dispõe a 7ª

Edição do MCASP, que afirma:
Diversos fatores podem fazer com que o
valor contábil de um ativo não
corresponda ao seu valor justo. Assim, se
após o reconhecimento inicial de uma
classe de ativo imobilizado ou intangível
a entidade adotar esse método de
mensuração, é necessário que
periodicamente esses bens passem por
um processo visando adequar o seu valor
contábil.
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Após levantamento, verificamos a situação
constante do anexo 0288564 e, sobre esta, sugerimos,
s.m.j., a adoção dos procedimentos abaixo elencados:

 
1. Período de reavaliação
De modo a prover a melhor representação

patrimonial deste Regional, notadamente do patrimônio
imobiliário, temos que periodicamente se faz necessária a
reavaliação do mesmo.

 
Quanto a periodicidade da reavaliação, afirma o

MCASP:
A frequência com que as reavaliações
são realizadas depende das mudanças
dos valores justos dos itens do ativo que
serão reavaliados. Quando o valor justo
de um ativo difere materialmente do seu
valor contábil registrado, exige-se nova
reavaliação. Os itens do ativo que
sofrerem mudanças significativas no
valor justo necessitam de reavaliação
anual. Tais reavaliações frequentes são
desnecessárias para itens do ativo que
não sofrem mudanças significativas no
valor justo. Em vez disso, pode ser
necessário reavaliar o item apenas a
cada quatro anos. grifo nosso

 
De forma mais operacional, temos o que dispõe a

Macrofunção “020335 - Reavaliação e Redução ao Valor
Recuperável”, donde extraímos o excerto abaixo:

4 – REAVALIAÇÃO
4.1 - As reavaliações devem ser feitas
utilizando-se o valor justo ou o valor de
mercado na data de encerramento do
Balanço Patrimonial, pelo menos:
a) Anualmente, para as contas ou grupo
de contas cujos valores de mercado
variarem significativamente em relação
aos valores anteriormente registrados;
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b ) A cada quatro anos, para as demais
contas ou grupos de contas. grifo nosso

 
Assim, ante a realidade fatíca, qual seja a não

variação significativa dos bens tratados na presente, temos
como razoável a reavaliação realizada a cada quatro anos.

 
 
2. Reavaliação dos bens do mesmo grupo de

contas
Ainda atentanto para a adequada representação

patrimonial, temos que a reavaliação dos bens deve observar a
dos que compõem seu grupo de contas de maneira que sejam
evidenciados nas mesmas bases de apreciação.

 
Vejamos o que afirma o MCASP:

É importante salientar que se um item
do ativo imobilizado for reavaliado, é
necessário que toda a classe de contas
do ativo imobilizado à qual pertence esse
ativo seja reavaliada.
Classe de contas do ativo imobilizado é
um agrupamento de ativos de natureza e
uso semelhantes nas operações da
entidade. São exemplos de classe de
contas:
a. Terrenos;
b. Edifícios operacionais;
c. Estradas;
d. Maquinário;
e. Redes de transmissão de energia
elétrica;
f. Navios;
g. Aeronaves;
h. Equipamentos militares especiais;
i. Veículos a motor;
j. Móveis e utensílios;
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k. Equipamentos de escritório;
 

Os itens da classe de contas do ativo
imobilizado são reavaliados
simultaneamente para que seja evitada a
reavaliação seletiva de ativos e a
divulgação de montantes nas
demonstrações contábeis que sejam uma
combinação de valores em datas
diferentes.
Na reavaliação de bens imóveis
específicos, a estimativa do valor justo
pode ser realizada utilizando-se o valor
de reposição do bem devidamente
depreciado. Caso o valor de reposição
tenha como referência a compra de um
bem, esse bem deverá ter as mesmas
características e o mesmo estado físico
do bem objeto da reavaliação. Outra
possibilidade é considerar como valor de
reposição o custo de construção de um
ativo semelhante com similar potencial
de serviço. grifo nosso

 
 

De outro lado, a Macrofunção “020335 -
Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável”, corrobora:

4.4.2 - É importante salientar que se um
item do ativo imobilizado for reavaliado,
é necessário que toda a classe de contas
do ativo imobilizado à qual pertence esse
ativo seja reavaliada.

 
Percebe-se, assim, que se um item do ativo

imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a
classe/grupo de contas do mesmo ativo também o seja.

 
 
3. Terrenos
É imperioso destacar a existência de terrenos na

composição do patrimônio deste TRE-AL, assim, estes também
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devem ser abrangidos pelo procedimento de reavaliação nos
moldes aplicavéis aos demais itens imobiliários.

 
 
 
Assim, encaminhamos o presente para apreciação e

deliberação quanto à adoção dos procedimentos que julgar
pertinentes a promoção da melhor representação patrimonial
deste Regional com vistas a evitar distorção nos seus
demonstrativos e possíveis restrições contábeis.

 
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/09/2017, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 06/09/2017, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0288453 e o código CRC 91DDFA4F.

0008033-79.2017.6.02.8000 0288453v66
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Relação de Imóveis do TRE-AL

RIP
Saldo Anterior 

R$

Data da Última 

Reavaliação

2829000125008 -9 PASSO DE CAMARAGIBE 136.751,71 28/01/16

2853000135006 -9 RIO LARGO 518.272,83 28/01/16

Total 655.024,54 -

2705000415002 -9 ARAPIRACA 1.160.000,00 21/11/14

2785000265009 -9 MACEIÓ (PRAÇA SINIMBU) 5.189.521,14 28/01/16

2793000145004 -9 MARECHAL DEODORO 597.292,37 28/01/16

2833000475007 -9 PENEDO 315.000,00 14/11/13

2845000155006 -9 PORTO CALVO 238.772,13 28/01/16

Total 7.500.585,64 -

2785003785003 -9 MACEIÓ (FÓRUM) 740.741,56 sem reavaliação

2785004595003 -9 MACEIÓ (NOVA SEDE) 6.800.000,00 sem reavaliação

2787000065006 -9 MAJOR ISIDORO 104.175,66 sem reavaliação

2825000305003 -9 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 80.436,81 sem reavaliação

Total 7.725.354,03 -

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN

Seção de Contabilidade - SCON

24/8/2017

Páginas:

UG Executora: 070011:TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Mês Lançamento: AGO/2017

Conta Contábil Inscrição Genérica CCor

= IMOVEIS 

RESIDENCIAIS / 

COMERCIAIS

123210101

-

= EDIFICIOS 123210102

-

 = TERRENOS / 

GLEBAS

123210103

-

Elaborado por: HEBERTH
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2017.
À SAD.
 
Prezados,
 
O presente versa sobre o procedimento de

reavaliação de imóveis deste Regional, assim, encaminho
informação da SCON (0288453) para apreciação e
providências no que julgar pertinente.

 
Att.
Márcio Andrade da Silva
Coordenador COFIN em exercício
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 11/09/2017, às 12:39,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0289838 e o código CRC 4D0D8E0A.

0008033-79.2017.6.02.8000 0289838v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2017.
À SAPEV, para verificar nos registros da Unidade

as informações atualizadas sobre os imóveis listados e, se
necessário, buscar orientação da SPU para eventuais ajustes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2017, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0291745 e o código CRC 7B8722E8.

0008033-79.2017.6.02.8000 0291745v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2018.
À
SCON
 
Para atualização da planilha evento 0288564 e

posterior envio à Sapev para responder o quanto solicitado
através do Despacho GABSA 0291745.

 
Atenciosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Assistente IV da Sapev

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO,
Assistente IV, em 04/06/2018, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0392000 e o código CRC 91D17022.

0008033-79.2017.6.02.8000 0392000v1
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imóveis tre al 1

Páginas:
UG Executora: 070011:TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Mês Lançamento: JUN/2018

Conta Contábil RIP Inscrição Genérica CCor

Saldo Anterior R$
123210101 2829000125008 -9 PASSO DE CAMARAGIBE 136.751,71 136.751,71 28/01/16

2853000135006 -9 RIO LARGO 518.272,83 518.272,83 28/01/16

Total 655.024,54 655.024,54 -

= EDIFICIOS 123210102 2705000415002 -9 ARAPIRACA 1.160.000,00 1.160.000,00 21/11/14

2785000265009 -9 MACEIÓ (PRAÇA SINIMBU) 5.189.521,14 5.189.521,14 28/01/16

2785003785003 -9 FÓRUM CAPITAL 4.155.124,71 4.155.124,71 Sem reavaliação

2787000065006 -9 MAJOR ISIDORO 589.509,84 589.509,84 Sem reavaliação

2793000145004 -9 MARECHAL DEODORO 597.292,37 597.292,37 28/01/16

2825000305003 -9 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1.237.402,27 1.237.402,27 Sem reavaliação

2833000475007 -9 PENEDO 315.000,00 315.000,00 14/11/13

2845000155006 -9 PORTO CALVO 238.772,13 238.772,13 28/01/16

Total 13.482.622,46 13.482.622,46

= TERRENOS/GLEBAS 123210103 2785004595003 -9 MACEIÓ (NOVA SEDE) 6.800.000,00 6.800.000,00 Sem reavaliação

Total 6.800.000,00 6.800.000,00

Elaborado por: HEBERTH

TRE-AL. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

4/6/2018

Saldo R$ (Conta 
Contábil)

Data da última 
Reavaliação

= IMOVEIS RESIDENCIAIS / 
COMERCIAIS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2018.
À SAPEV,
Assunto: Atualização dados de imóveis.
Prezados da SAPEV,
Segue planilha atualizada com dados dos imóveis

(0392649) deste Regional. A planilha foi obtida por meio do
Tesouro Gerencial e complementada por dados do SPIU_net.

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 05/06/2018, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0392652 e o código CRC 378A7EAB.

0008033-79.2017.6.02.8000 0392652v1
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Consulta Utilização por UG

Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União

Relação Detalhada de Utilizações por UG/UF/Município

Parâmetros da Pesquisa

Proprietário Oficial :União (Adm. Pub. Fed. direta)

UF :Todas

Situação :Ativo Certificação :Ambos

UG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Valores em R$

Terreno : 8.842.364,24

Total de Utilizações:

11 Benfeitoria : 12.095.282,76

Imóvel : 20.937.647,00

UF : AL - Alagoas

Valores em R$

Terreno : 8.842.364,24

Total de Utilizações:

11 Benfeitoria : 12.095.282,76

Imóvel : 20.937.647,00

Município : 2705 - ARAPIRACA

Valores em R$

Terreno : 280.800,00

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 879.200,00

Imóvel : 1.160.000,00

RIP :  2705.00041.500-2

Rua  GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, S/N

NOVO HORIZONTE

CEP 57312-630

Valores em R$

Terreno : 280.800,00

Benfeitoria : 879.200,00

Imóvel : 1.160.000,00

Município : 2785 - MACEIO

Valores em R$

Terreno : 7.794.174,33

Total de Utilizações:

3 Benfeitoria : 8.350.471,52

Imóvel : 16.144.645,85

RIP :  2785.00026.500-9

Praça  VISCONDE DE SINIMBU, 248

CENTRO

CEP 57020-720

Valores em R$

Terreno : 253.432,77

Benfeitoria : 4.936.088,37

Imóvel : 5.189.521,14

RIP :  2785.00378.500-3

Avenida  FERNANDES LIMA, 3487

PINHEIRO

CEP 57057-450

Valores em R$

Terreno : 740.741,56

Benfeitoria : 3.414.383,15

Imóvel : 4.155.124,71

RIP :  2785.00459.500-3

Avenida  JOSEPHA HOLLANDA DE MELLO, s/n.º

SAO JORGE

CEP 57044-088

Valores em R$

Terreno : 6.800.000,00

Benfeitoria : 0,00

Imóvel : 6.800.000,00

Município : 2787 - MAJOR ISIDORO

Valores em R$

Terreno : 258.824,95

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 330.684,89

Imóvel : 589.509,84

RIP :  2787.00006.500-6

Avenida  Deputado Antônio Amaral - Rodovia AL

120, S/N

esquina com a Rua Maria J. Barros, Conj. Res. Sílvio

Amaral,, COHAB

CEP 57580-000

Valores em R$

Terreno : 258.824,95

Benfeitoria : 330.684,89

Imóvel : 589.509,84

Município : 2793 - MARECHAL DEODORO

SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da ... https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/consulta/Cons_PorUg_Utiliz.a...
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Valores em R$

Terreno : 129.992,96

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 467.299,41

Imóvel : 597.292,37

RIP :  2793.00014.500-4

Rua  Capitão Bernardino Souto, 225

Centro

CEP 57160-000

Valores em R$

Terreno : 129.992,96

Benfeitoria : 467.299,41

Imóvel : 597.292,37

Município : 2825 - PALMEIRA DOS INDIOS

Valores em R$

Terreno : 80.436,81

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 1.156.965,46

Imóvel : 1.237.402,27

RIP :  2825.00030.500-3

Rua  FLORIANO PEIXOTO, s/n.º

CENTRO

CEP 57600-005

Valores em R$

Terreno : 80.436,81

Benfeitoria : 1.156.965,46

Imóvel : 1.237.402,27

Município : 2829 - PASSO DE CAMARAGIBE

Valores em R$

Terreno : 24.673,25

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 112.078,46

Imóvel : 136.751,71

RIP :  2829.00012.500-8

Rua  Francisco Pimentel, 38

Centro

CEP 57930-000

Valores em R$

Terreno : 24.673,25

Benfeitoria : 112.078,46

Imóvel : 136.751,71

Município : 2833 - PENEDO

Valores em R$

Terreno : 111.154,50

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 203.845,50

Imóvel : 315.000,00

RIP :  2833.00047.500-7

Rodovia  Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502

Santa Luzia

CEP 57200-000

Valores em R$

Terreno : 111.154,50

Benfeitoria : 203.845,50

Imóvel : 315.000,00

Município : 2845 - PORTO CALVO

Valores em R$

Terreno : 26.668,05

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 212.104,08

Imóvel : 238.772,13

RIP :  2845.00015.500-6

Rua  do Varadouro, 531

Centro

CEP 57900-000

Valores em R$

Terreno : 26.668,05

Benfeitoria : 212.104,08

Imóvel : 238.772,13

Município : 2853 - RIO LARGO

Valores em R$

Terreno : 135.639,39

Total de Utilizações:

1 Benfeitoria : 382.633,44

Imóvel : 518.272,83

RIP :  2853.00013.500-6

Avenida  Rotary, s/n.º

Tabuleiro do Pinto

CEP 57100-000

Valores em R$

Terreno : 135.639,39

Benfeitoria : 382.633,44

Imóvel : 518.272,83

 
Informações extraídas em 07/06/2018    11:24
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Secretaria do Patrimônio da União
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Secretaria do Patrimônio da União – SPU 
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1- Introdução 

O Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – 
SPIUnet – faz a gerência da utilização dos imóveis da União, classificados como 
"Bens de Uso Especial".  

Objetivos específicos do SPIUnet : 

 Manter controle sobre os imóveis, utilizações e usuários; 

 Emitir relatórios gerenciais; 

 Permitir utilização de elementos gráficos (mapas, plantas, fotos, 
etc.); 

O Sistema apresenta uma interface gráfica de comunicação com o 
usuário mais amigável, acesso pela Internet, interligação com o Sistema Integrado 
de Administração Financeira – SIAFI, automatizando os lançamentos contábeis e 
facilitando a elaboração do Balanço Patrimonial da União. 

 1.1- Embasamento Legal (Em Anexo) 

 Decreto nº 99672, de 06 de novembro de 1990; 

Que Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Bens Imóveis de propriedade da União e 
dá outras providências 

 Portaria Conjunta nº1.110, de 19 de novembro de 1991; 

Estender aos imóveis das Autarquias e Fundações Públicas as determinações 
contidas no Decreto nº 99672, de 06 de novembro de 1990. 

 Instrução Normativa nº 12, 26 de novembro de 1991; 

Determina a complementação dos dados cadastrais dos imóveis da União e estipula 
a compatibilização entre os valores informados no SPIU e no SIAFI. 

 Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000;  

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 

 Portaria nº 206, de 08 de dezembro de 2000;  

Instituir o Sistema de Próprios Nacionais – SPN2000, como o sistema de 
recadastramento dos imóveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas; 
que substituirá o Sistema Patrimonial Imobiliário da União – SPIU, a partir de janeiro 
de 2002, com a denominação de SPIUnet 

 Portaria Interministerial nº 322, de 23 de agosto de 2001; 
Determinar a realização, até 10 de dezembro de 2001, do recadastramento, no 
SPN2000, dos imóveis sob a jurisdição dos órgãos Públicos Federais, Autarquias, 
Fundações Públicas e Empresas Estatais dependentes, nos termos da Lei 
Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 

 Orientação Normativa – GEAPN – 007, de 24 de dezembro de 2002. 
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Acesso ao Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – 
SPIUnet. 

 Memorando Circular nº 79/DECAP/SPU-MP, de 06 de junho de 2012. 

Atualização da Avaliação de Imóveis sob o Regime de Uso Especial 

2- Conceitos 

 Imóveis de Uso Especial da União - São os imóveis de propriedade da 
União, os imóveis de terceiros que a União utiliza, os imóveis de propriedade das 
Fundações e Autarquias e os imóveis das Empresas Estatais dependentes, nos 
termos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, de acordo com a 
Portaria Interministerial Nº 322 de 23 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial 
no dia 27 de agosto, Ministério da Fazenda, Seção 1. 

 

Os imóveis de uso Especial da União devem ser cadastrados no SPIUnet 
gerando, assim, um Registro Imobiliário Patrimonial - RIP, que se subdivide em: 

RIP imóvel – Corresponde ao cadastro do imóvel no total, resultando na 
soma dos RIPs de utilização. 

RIP Utilização – Corresponde à utilização de um imóvel ou parte dele por 
uma determinada Unidade Gestora.  Se o mesmo imóvel é utilizado por mais de uma 
Unidade Gestora (UG), deverá ser criada uma Utilização para cada uma. 

No SPIUnet o RIP Imóvel contém as informações referente ao imóvel e o 
RIP Utilização contém as informações referente às benfeitorias do imóvel, alertando 
que, no SIAFI o que aparece é o RIP Utilização, chamado de “Conta Corrente” com 
o seu respectivo valor, localizado no campo “Valor da Utilização”. 

3- Público Alvo 

     3.1-Unidade Gestora - UG 

Unidade Gestora, dentro da estrutura do SPIUnet, é um órgão ou 
Entidade da Administração Pública Federal Direta ou Indireta com capacidade de 
receber e administrar os imóveis da União. 

A UG é responsável por fornecer e atualizar as informações sobre seus 
próprios imóveis ou sobre imóveis de propriedade da União, que estejam sob a sua 
responsabilidade. 

Segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional não há a 
possibilidade de criação de uma UG no SIAFI de órgãos Estaduais, de acordo a 
macrofunção do SIAFI  - 020400 - ESTRUTURA ORGÂNICA DO SISTEMA: 

                               “Os Estados e Municípios Representa a estrutura organizacional da Administração 
Pública Federal, composta pelos Ministérios, Autarquias, Órgãos Autônomos, Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista, Fundações e Fundos (vinculados à Administração Direta e Indireta) 
definidos pela legislação pertinente”. 
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3.2 - Superintendência do Patrimônio da União - SPU 

É o órgão que representa a Secretaria do Patrimônio da União nos 
Estados e no Distrito Federal, sendo responsável por acompanhar e analisar os 
registros dos imóveis cadastrados pelas UGs e seus próprios registros, bem como 
dar todo o suporte às Unidades Gestoras. 

 

3.3 - Órgão Central - OC 

É o órgão da Secretaria do Patrimônio da União encarregado das ações 
de planejamento e supervisão do Sistema, acompanhando o trabalho das 
Superintendências nos Estados. Possui acesso irrestrito ao Sistema de forma a 
permitir o acompanhamento do grau de atualização das informações, além de 
possibilitar a elaboração de relatórios gerenciais nacionais, capazes de avaliar a 
forma de utilização de imóveis da União. 

3.4 - Órgão de Controle 

O Poder Público Federal possui alguns órgãos especializados no 
acompanhamento e controle das ações que afetam a contabilidade da União. Tais 
Órgãos, Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União, têm acesso 
irrestrito para consulta de qualquer informação que seja útil à elaboração de 
auditorias. 
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4 - Acesso ao SPIUnet 

O acesso ao SPIUnet pode ser feito pelo site do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (www.planejamento.gov.br), opção Patrimônio 
da União, item Sistemas, ou pelo site: 
http://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp. 

Para que o usuário possa fazer qualquer alteração no SPIUnet, que 
venha refletir no SIAFI é necessário que ele possua habilitação de executor. A 
senha deve ser solicitada junto ao Cadastrador do SIAFI de sua respectiva UG.  

A atualização dos valores é feita exclusivamente pelo SPIUnet, que 
aciona, automaticamente e em tempo real, o lançamento dos valores no SIAFI. 

 

 

 

 

Para acesso ao SPIUnet, o usuário deve informar o CPF e a sua Senha. 
Recomenda-se que a senha de acesso seja alterada com freqüência mínima 
mensal.  

Para solicitar o cadastramento de um novo usuário, a UG deve 
encaminhar para a SPU em seu Estado, o Formulário de Solicitação de Acesso ao 
SPIUnet, devidamente preenchido com os dados do novo usuário, com a assinatura 
do superior imediato e do responsável pela UG, com os respectivos carimbos. 

No link abaixo se encontra o novo formulário para cadastro de usuário no 
SPIUnet: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spu/sist
emas/Formulario_SPIUnet.pdf 

Tratando-se de primeiro acesso, ou no caso de ter sido solicitado a 
mudança de senha, ao entrar com a “senha provisória”, o SPIUnet automaticamente 
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solicita uma nova senha, que deverá ser informada e confirmada, com mínimo de 7 
caracteres. 

Conforme constante na ON – GEAPN – 007, de 24/12/2002, da 
SPU,(fls.111, deste manual):  

 

Os perfis de senha do SPIUnet são:  

1 - Para as UGs: 
 Consulta Limitada à UG; 
 Cadastramento Limitado à UG *; 
 Consulta Limitada ao Grupo de UG **; 

2 - Somente para as SPU's 
 Consulta Limitada à Jurisdição; 
 Cadastramento Limitado à Jurisdição; 
 Habilitação de Usuário na Jurisdição. 

3 - SPU – Órgão Central 
  Consulta Irrestrita; 
  Administrador Geral. 

4- Órgãos de Auditorias   
 Consulta Irrestrita 

5 - Procuradoria Regional no Estado – PRU 

 Cadastramento de Ações Judiciais. 

 
 

* Se o usuário necessitar consultar várias UGs do seu Órgão, poderá ser 
concedida essa autorização, desde que ele tenha nível de acesso de UG Setorial 
Contábil no SIAFI. A SPU/UF deverá então cadastrar o usuário com o perfil 
“Cadastramento Limitado à UG” e informar o código da UG Setorial contábil. 

** O perfil “Grupo de UG” permite consultar as UGs de uma “Lista” 
definida pelo usuário.  

 

Para cadastramento de usuário com perfil de Consulta Limitada ao Grupo 
de UG, Habilitação de Usuários na Jurisdição, Consulta Irrestrita e Cadastramento 
de Ações Judiciais, as Superintendências deverão encaminhar o formulário de 
cadastramento no SPIUnet, devidamente preenchido com as respectivas assinaturas 
e carimbos para a SPU/Órgão Central. 

 

* Perfil de Utilização 

Perfil Funções Disponíveis 

Consulta limitada à UG 

Consulta Limitada à Jurisdição 

 

Consulta, Instruções 
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Consulta Irrestrita 

Consulta Limitada ao Grupo de UGs 

Cadastramento Limitado à UG Cadastramento, Atualização, Consulta, 
Instruções 

Cadastramento Limitado à Jurisdição Cadastramento, Atualização, Consulta, 
Instruções 

Habilitação de Usuário na Jurisdição Cadastramento, Atualização, Consulta, 
Instruções 

Cadastramento de Ações Judiciais Cadastramento, Atualização, Consulta, 
Instruções 

Administrador Geral Cadastramento, Atualização, Consulta, 
Utilitários, Tabelas Instruções 

 

Regras para Senha  
Tamanho da senha alfa numérica:  

 Mínimo: 7 caracteres; 
 Máximo: 11 caracteres 

 

 

Proteja sua senha 

As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração 
Pública estão protegidas por sigilo. O acesso não autorizado ou não motivado por 
necessidade de serviço, a publicação voluntária ou acidental da senha de acesso ou 
de informações e a quebra de sigilo constituem infrações ou ilícitos, que sujeitam o 
usuário à responsabilização administrativa, penal e civil. Todo acesso é monitorado 
e controlado.  

Proteja sempre a sua senha, quando encerrar as operações tenha o 
cuidado de sair do sistema. Ao entrar no SPIUnet, o usuário declara-se ciente das 
responsabilidades acima referidas. 

Base legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional e 
Portaria SRF nº 782/97. 

 

Como preencher o formulário: 
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Preencher o campo com o número 1, 2, 3 ou 4, dependendo do assunto. 

Preencher o campo “Data”, com a data em que fez o preenchimento do formulário. 

 

 

Preencher: 

Campo 1, 2, 3 e 4 - Dados do servidor a ser cadastrado. 

Campo 5 e 6 – Dados da Unidade Gestora, cadastrada no SIAFI 

Campo 7 e 8 – Dados referente ao local de trabalho do servidor 

Campo 9 – E-mail do servidor, institucional ou não 

Campo 10 – assinatura do servidor a ser cadastrado. 
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Campo 11 – O servidor irá selecionar apenas um tipo de perfil, verificando o contido 
na ON – GEAPN – 007, de 24/12/2002 

Campo 12 – Se o servidor selecionar o item 7 – Consulta limitada ao Grupo de UG’s, 
deverá relacionar as Unidades Gestoras que terá acesso apenas para consulta. 

Campo 13, 14 e 15 – Dados Chefe Imediato do servidor a ser cadastrado. 

Obs.: No campo 15, além da assinatura deverá também conter o carimbo, caso 
contrário o formulário é devolvido. 

 

 

Campo 16, 17 e 18 – Dados do Ordenador de Despesas da Unidade Gestora que o 
servidor será habilitado. 

Obs.: No campo 18, além da assinatura deverá também conter o carimbo, caso 
contrário o formulário é devolvido. 

 

 

Campo 19, 20, 21, 22 e 23 – Dados do servidor da SPU/UF ou SPU/OC 
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5- Funções Disponíveis no SPIUnet – Tela Inicial 

O SPIUnet possui um conjunto de funções que são disponibilizadas aos 
usuários de acordo com o seu perfil de utilização*. 

 Cadastramento 
 

 
 

 Atualização 
 

 
 

 Consulta 
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 Utilitários 
 

 
 

 

 Tabelas 
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 Instruções 
 

 

 

A seguir estão descritas as funções e orientações para os usuários. Há 
também uma lista de todos os campos de preenchimento com definições e críticas. 

 

 

Tela Inicial 

  

As funções de Cadastramento permitem incluir e alterar Imóveis e 
Utilizações; incluir, alterar e excluir Imagens; e, no caso da SPU, incluir, alterar e 
trocar senhas de Usuários. Também permite incluir informações de Ações Judiciais, 
somente para o perfil específico. 

As funções de Atualização auxiliam o gerenciamento dos imóveis pelas 
Unidades Gestoras cadastradas, por exemplo, controlando a transferência de 
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utilização entre UG e SPU’s, regularizando registros patrimoniais e pendências 
SIAFI, entre outras. 

As Consultas fornecem informações sobre os dados cadastrais de um 
imóvel ou utilização, facilitando a localização por vários critérios de pesquisa e 
refinamento, e fornecendo relatórios consolidados por valor e quantidade, atendendo 
aos diversos usuários do SPIUnet. 

 Os Utilitários permitem aos Órgãos terem acesso aos arquivos 
preparados em formato texto, planilha ou banco de dados, por UG, UF ou nível 
Brasil.  

- As Tabelas definem os campos de preenchimento no Sistema. 

- No módulo Instruções consta o Manual Geral do SPIUnet. 

Por segurança, caso o usuário não acesse qualquer função do SPIUnet 
num período de 20 minutos, sua sessão de trabalho será fechada e ele deverá se 
logar novamente. 

5.1- Cadastramento 

Ao acionar a função de “Cadastramento”, ficarão disponíveis as opções 
“Imagem”, “Imóvel”, “Utilização” e “Usuários”. A opção “Usuários” só é visível para 
usuários com perfil de Habilitação de Usuário na Jurisdição. 

5.1.1- Cadastramento de Imagem 

Pode-se incluir uma imagem, como foto do imóvel, planta da área, documentos 
digitalizados etc. Os formatos aceitos são JPEG (.jpg ou jpeg) e TIFF(.tif ou tiff), não 
havendo limites para o tamanho do arquivo a ser inserido. 

 

 

5.1.2- Cadastramento de Imóvel 

 

A opção Cadastramento - Imóvel permite ao usuário efetuar o 
cadastramento de um novo imóvel ou a alteração dos dados referentes a um imóvel 
já cadastrado. Vale observar que o sistema não permite cadastrar um Imóvel sem 
que seja atribuída a ele uma determinada Utilização. 
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Obs.: 1 - Quaisquer imóveis adquiridos por Órgãos da Administração Pública 
Federal Direta deverão ser cadastrados pela Superintendência da SPU no Estado. 
 
 2 – Os imóveis locados de terceiros para uso da Administração Pública 
Federal deverão ser cadastrados no SPIUnet pela UG locatária. 
 

Documentação necessária para proceder o cadastramento de um imóvel 
alugado pela Administração Federal: 

 
 - Contrato de Locação; 
 - Matrícula do Imóvel; e 
 - Laudo de Avaliação do imóvel, sendo que o valor do terreno e o valor 

da benfeitoria deverão estar informados separadamente. 
 

Ao escolher a opção cadastrar/Imóvel o sistema apresentará a seguinte tela 
 
 

 

No caso de cadastramento de novo Imóvel, deixe em branco o número do 
RIP e tecle   OK  . Ao final do cadastramento, o SPIUnet fornecerá, 
automaticamente, o RIP do Imóvel e o RIP da Utilização. 

 

O número do Registro Imobiliário Patrimonial - RIP será gerado de acordo 
com lei de formação estabelecida pela SPU, abaixo descrita: 

Lei de formação do RIP: MMMM SSSSS 500 D, onde: 
MMMM código do município de localização do Imóvel. 
SSSSS seqüencial dentro do município. 
500 numeração fixa para imóveis de Uso Especial. 
D Dígito Verificador – DV 
 
EX.: 9701 23456.500-1, todo RIP que contenha o número 500 

representa um imóvel de uso especial. 

Após ter sido teclado   OK   será apresentada a tela Informações do 
Imóvel: 
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 Informe o código do Município onde está localizado o Imóvel (preenchimento 
obrigatório). Caso necessário, acesse Pesquisa Municípios para visualizar o 
código do município. Essa consulta também permite visualizar a faixa de CEP 
válida para o município. 

 

Para saber o código do Município, primeiro precisa informar a UF. 

 

Selecionar o Estado: 

 

 

 

Clicar em “OK” 

 

Na tela aparecerá o Município com o seu respectivo Código e também o CEP, a ser 
informado no campo CEP. 
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 Informe o Proprietário Oficial. O cadastrador deverá informar o proprietário 
oficial constante no Registro de Imóvel. Caso conste uma informação incorreta 
deverá ser providenciada a correção junto à SPU e ao Cartório de Registro de 
Imóveis, e, posteriormente, atualização no SPIUnet. Ex. Um Órgão da 
Administração Federal Direta adquire (compra, doação etc) um imóvel em seu 
nome e não em nome da União, pois o mesmo não tem personalidade jurídica 
para tal. 

 Informe, o número de Registro / Matrícula (até 8 dígitos numéricos) conforme 
consta no registro de imóveis. O número de matrícula será automaticamente 
validado, procurando imóveis já cadastrados com esse mesmo número no 
âmbito do Município. 

No caso de existência de outro imóvel no município com o mesmo número de 
matrícula, será apresentada a relação dos mesmos apontando o número do RIP 
do Imóvel e o seu endereço, de forma a reduzir a chance de duplo 
cadastramento. Nesse momento, o usuário pode optar por continuar o 
cadastramento ou desistir da função, informando o número correto da matrícula. 

O Sistema deixa o usuário continuar o cadastro sem informar o número 
da matrícula, ficando obrigatório o preenchimento do campo matrícula 
posteriormente, mas deixa de fazer a consulta para verificar se existe outro imóvel 
com a mesma matrícula. 
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 Informe Situação da Incorporação. O cadastrador deverá informar se é um 
imóvel “incorporado” ou “Em Processo de Incorporação”. Caso selecione “Em 
processo de Incorporação” alguns campos que eram obrigatórios para imóveis 
incorporados passam a ser opcionais, possibilitando assim, o cadastramento de 
um imóvel em que a Unidade Gestora ainda não tenha todas as informações 
necessárias para a conclusão do cadastro. 

 

Em seguida o usuário deverá fornecer os dados referentes ao Imóvel, conforme 
tela abaixo: 

 

Quadro 1 – Cadastro Imóvel 
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 Informe, os dados relativos ao endereço do imóvel: 

 

Quadro1.1 – Endereço do Imóvel 

 

 

 

Com vistas a uma padronização das informações relativas ao endereço 
do imóvel, preenchê-lo de acordo com a tabela dos CORREIOS, acessando o site:  
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www.buscacep.correios.com.br 

 

Tipo de Logradouro: Selecionar o item correspondente ao tipo do 
logradouro onde se localiza o Imóvel. Preenchimento obrigatório. 

Logradouro: Preencher com o nome do logradouro onde se localiza o 
Imóvel, sendo que as iniciais serão maiúsculas e as demais minúsculas e sem 
abreviaturas. Preenchimento obrigatório. 

Obs: Não repetir o Tipo de Logradouro. Ex.: Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca. 

Número: Preencher com o número de porta do Imóvel. Preenchimento 
obrigatório. 

Complemento:  Preencher com informações complementares ao 
endereço (Edifício, andar, loteamento). Preenchimento opcional. 

Bairro/Distrito: Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se 
localiza o Imóvel. Caso não exista um bairro definido pela municipalidade, cadastrar 
“Sem Bairro”. Preenchimento obrigatório. 

CEP: Preencher com o código de endereçamento postal do Imóvel, de 
acordo com a tabela dos CORREIOS. Existe crítica para este campo, que deverá ser 
preenchido de acordo com os intervalos previstos para cada Município. 
Preenchimento obrigatório para Imóvel no Brasil. 

País: Deve ser preenchido com o nome do país onde se localiza o Imóvel. 
Preenchimento obrigatório para Imóvel no exterior. 

Cidade no Exterior: Será preenchido com o nome da cidade no país 
onde se localiza o Imóvel, cadastrado exclusivamente no município 9707. 
Preenchimento obrigatório. 

Código Postal no Exterior: Será preenchido com o código de 
endereçamento postal da localidade na cidade e país onde se localiza o Imóvel, 
cadastrado exclusivamente no município 9707. Preenchimento opcional. 

UF: Determinada automaticamente ao se informar o MUNICÍPIO para 
imóveis no Brasil. 

 Informe os dados do terreno, conforme tela abaixo: 

Quadro 1.2 – Dados do Terreno 
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Selecionar a Conceituação do Terreno, dentre as opções constantes do 
SPIUnet: (Preenchimento obrigatório) 

 
Conceituação 

 Não informado 
 Marinha 
 Acrescido de marinha 
 Marinha com acréscimo de marinha 
 Nacional interior 
 Marinha com nacional interior 
 Terra indígena 

Área Terreno (m²) - Informar a área do terreno em m². Valores em outra 
medida de área deverão ser convertidos antes da inclusão no cadastro. Informar 
somente números, separando a parte inteira da decimal com uma vírgula. 
Preenchimento obrigatório.  

Natureza - Assinalar se o terreno está classificado como urbano ou rural.  

Valor m² do Terreno (R$) - Informar, em reais, o valor atribuído ao m² do 
terreno. O valor informado é confrontado com a natureza do imóvel. 

A SPU estabeleceu faixas referenciais de Valor do m² para terrenos 
Urbanos entre R$1,00 e R$500,00 o m² e terrenos Rurais entre R$0,01 e R$50,00 
o m². O sistema emitirá uma mensagem de alerta se o valor do m² lançado 
estiver fora dessas faixas estabelecidas.  

Considerando que os valores acima mencionados estão defasados, 
tal alerta deverá ser desconsiderado, mantendo o valor informado. 
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Valor do Terreno (R$) - Informar, em reais, o valor atribuído ao valor do 
terreno. 

É obrigatório informar apenas um dos seguintes campos: Valor m² do 
Terreno ou Valor do terreno. Se preencher os dois campos o Sistema emite a 
seguinte crítica: 

 

Fração Ideal - Informar a fração ideal do terreno (valor maior do que 0 e 
menor ou igual a 1). Preenchimento obrigatório.  

Memorial descritivo do Terreno - Preencher com as medidas do terreno 
e seus confrontantes não excedendo a 8.000 caracteres. Preenchimento obrigatório. 

 Informe os dados da benfeitoria do imóvel conforme tela abaixo: 

Quadro 1.3 – Dados da Benfeitoria do Imóvel 

 

 

Área Construída em m² - Preencher em metros quadrados a área total  
construída das edificações existentes.  
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Tipo de Estrutura - Preencher com uma das opções constantes da tabela 
do tipo de estrutura da benfeitoria principal. Obrigatoriamente o Tipo de estrutura 
deve ser preenchido se Área Construída for informada. 

 
 
Tipo de Estrutura 

Não informado 
Grandes estruturas 
Pequenas estruturas e residencial luxo 
Industrial e residencial médio 
Residencial modesto ou popular 

 

Fator KP - Preencher com uma das opções que indica o fator KP relativo 
às características da benfeitoria principal. Obrigatoriamente o Fator KP deve ser 
preenchido se Área Construída for informada. 
 

Dados da Benfeitoria do Imóvel - Fator KP 

Casas de padrão luxuoso ou edifícios com mais de 3 pavimentos 

Casas e sobrados ou construções de tamanho médio 

Casas térreas ou pequenas construções 

Construções modestas (sem valorização) 

Edifícios inteligentes 

Estrutura de Suporte 

Estrutura de Transporte Básica 

Número de Pavimentos - Preencher com o número de pavimentos da 
benfeitoria principal, incluindo térreo e número total de subsolos. Obrigatoriamente o 
Número de Pavimentos deve ser preenchido se Área Construída for informada. 

Denominação do Prédio - Preencher com um nome característico do 
Imóvel, se for o caso, de modo a facilitar a sua identificação. Ex.: Palácio Alvorada, 
Hospital São Lucas, Anexo ao Bloco O. Preenchimento opcional 

Memorial da Benfeitoria - Preencher com as informações que 
descrevem as características da benfeitoria não excedendo a 8000 caracteres. 
Preenchimento opcional. 

Caso o imóvel não tenha nenhuma benfeitoria, os campos não 
deverão ser alterados, caso contrário, o sistema irá fazer crítica para 
preenchimento. 

 

Quadro 1.4 – Dados do Imóvel 
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Tipo do Imóvel - Preencher com o nome tabelado que indica o Tipo do 
Imóvel. Preenchimento obrigatório. 

 

Açude Estação Palácio 

Aeródromo Estacionamento Parque 

Aeroporto Estádio Passarelas e Viadutos 

Alfândega Estaleiro Pátio Ferroviário 

Apartamento Fábrica Pontes 

Armazém Faculdade Porto 

Autarquia / Fundação Farol (farolete) Presídio 

Base Fazenda Quartel 

Biblioteca Forte Represa 

Casa Galpão Reserva 

Cemitério Gleba Residência 

Clube Hospital Sala 

Complexo Hotel Subestações de Transm. e Distrib. Energ. Elétrica 

Conjunto Ilha (ilhota) Teatro 

Consulado Laboratório Terreno 

Convento Loja Universidade 

Delegacia Museu Usina 

Edifício / Prédio Observatório Via Férrea 

Embaixada Oficinas   

Escola Outros   

 

Fator Corretivo - Aplicado ao valor da Utilização ou do Imóvel, corrige o 
Valor em até 15% para mais ou para menos. Informar o fator entre 0,85 e 1,15. O 
valor normal é 1,00. Normalmente este campo já vem com o valor de 1,00. 
Preenchimento obrigatório. 
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Data da Avaliação - Preencher com a data da avaliação do Imóvel ou a 
data dos dados que possibilitaram a avaliação. Preenchimento obrigatório. 

 

Data de Cadastro – Data automática em que o imóvel está sendo 
cadastrado no Sistema. 

 

Nível de Rigor - Preencher com o valor tabelado que indica o Nível do 
Rigor da Avaliação. Esta informação permite que se calcule automaticamente a data 
limite para se registrar a próxima avaliação. Preenchimento obrigatório. 

Nível de Rigor 
 Não informado 
 Estimativa de valor (24 meses) 
 Expedita (12 meses) 
 Normal (6 meses) 
 Rigorosa (6 meses) 

Prazo de Validade – Valor atribuído automaticamente em função do nível 
de Rigor da Avaliação. É o resultado da soma, a partir da data de avaliação e do 
tempo, em meses, que o rigor da avaliação determinar. 

Tipo de Vocação - Preencher com o nome tabelado correspondente à 
melhor forma de se utilizar o imóvel (vocação). Pode-se comparar o tipo de 
aproveitamento sugerido (Vocação) com o real (Destinação). Preenchimento 
obrigatório.  

 

Agrícola  Ensino  Residencial  

Atividade Aérea  Estacionamento  Rural  

Atividade Militar  Industrial  Saúde  

Bombeiro  Lazer  Serviço Público  

Comercial  Outras  Sistema de Transporte  

Cultural  Preservação Ambiental  Social  

Depósito em Geral  Reserva Indígena  Turismo 

Energia e Comunicação     

 

Tombo/Arquivamento - Preencher com o código do tombo do Imóvel 
para Comandos Militares ou com o código que possibilita a identificação do processo 
relativo ao Imóvel em um arquivo de pastas. Preenchimento opcional. 

 

 

 

Quadro 1.5 - Registro Cartorial do Imóvel 
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Registro/Matrícula – Quando o usuário, por esquecimento, deixa em 
branco o número do Registro/Matricula, no início da inclusão do imóvel, ele tem a 
oportunidade de preencher neste momento. Preenchimento obrigatório 

Cartório / Ofício - Preencher com nome do Cartório ou Ofício de Registro 
de Imóveis. Preenchimento obrigatório. 

Livro Cartório - Preencher com o número do livro de registro da matrícula 
do Imóvel. Preenchimento obrigatório. 

Folha Cartório - Preencher com o número da(s) folha(s) do livro no 
cartório ou ofício onde se acha matriculado o Imóvel. Preenchimento obrigatório. 

Data Registro - Preencher com a data em que foi registrado o Imóvel no 
Cartório ou Ofício. Preenchimento obrigatório. 

 

Quadro 1.6 - Dados Complementares do Imóvel 

 

 

Forma de Aquisição -. Preencher com o nome tabelado que indica uma 
das Formas de Aquisição. Preenchimento obrigatório. 

 
Forma de Aquisição 
 Compra 
 Dação em Pagamento 
 Desapropriação 
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 Determinação Judicial 
 Herança Jacente 
 Indefinido 
 Originalmente da União 
 Permuta 
 Recebimento em Doação 
 Recebimento por concessão ou transferência de 
direitos reais sobre coisas alheias 

 Sucessão por Entidades da APF 
 Usucapião Administrativo 
 Usucapião Judicial
 Compra 
 Dação em Pagamento 
 Desapropriação 

Quando selecionado “Sucessão por Entidade da APF”, será disponibilizado no 
“Proprietário Anterior” uma tabela com os Órgãos Extintos, que o usuário deverá 
selecionar. Após selecionar o Órgão Extinto, aparecerá automaticamente no 
campo”Fundamento da Incorporação”, o amparo legal de extinção. 

Por exemplo: 

 

Cadastrar um imóvel da extinta RFFSA: 

 

 

Preenchendo o campo por “Sucessão por Entidade da APF: 

 

Preenchendo o campo pelo Órgão Extinto, na seqüência aparecerá 
automaticamente o amparo legal da extinção. 

 

 

 

Proprietário Anterior - Preencher com o nome constante no registro em 
cartório do Imóvel. Preenchimento obrigatório. 
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Fundamento da Incorporação - Preencher com informações relativas ao 
instrumento legal pelo qual o Imóvel foi incorporado ao domínio do proprietário 
Oficial. Preenchimento opcional. 

Encargos da Aquisição - Informar os encargos/ônus, se necessário, 
decorrentes da aquisição do Imóvel. Preenchimento opcional. 

Imóvel Sub Judice - Informar se o Imóvel está ou não sub judice, o que 
exige acompanhamento de ações e prazos para interpelações etc. Se o Imóvel está 
sub judice, abrir o campo de Ação para preenchimento. Escolha obrigatória. 

Ação Sub Judice - Informar resumidamente a ação em curso, o número do 
processo Judicial, a Vara etc. Preenchimento obrigatório se Imóvel sub judice. 

Processo Apenso - Preencher com o(s) número(s) de processo(s) 
apenso(s) ao principal. Preenchimento obrigatório.  

Processo Principal - Preencher com o número do processo principal do 
Imóvel, até 17 dígitos numéricos. Preenchimento obrigatório.  

Latitude / Longitude - Preencher com as coordenadas geográficas 
(latitude e longitude) de um ponto inserido dentro do polígono do terreno, 
preferencialmente junto à benfeitoria principal do Imóvel. Tal campo visa ações 
futuras de geo-referenciamento. Preenchimento opcional. 

 

Direito Adquirido - Informar qual a forma de integração do bem imóvel 
ao patrimônio. Preencher com o nome tabelado que indica um dos Tipos de Direito 
Adquirido. Preenchimento obrigatório. 

 
Tipo de Direito Adquirido 

 CDRU 
 Direito de Superfície 
 Domínio Útil 
 Indefinido 
 Posse 
 Propriedade

Situação da Incorporação – Preenchido automaticamente com as 
informações lançadas no começo do cadastramento do imóvel. 

 

Data da Incorporação – Data em que houve a alteração do campo 
“Situação da Incorporação” no RIP Imóvel, de “Em processo de Incorporação” para 
“Incorporado”. 
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Quadro 1.7 – Observação 

 

 

Observação - Texto que complementa os dados do Imóvel. Preenchimento 
opcional.  

Por exemplo: Descrever nesse campo de onde foram retiradas as informações para 
avaliação do imóvel, informa o valor histórico do imóvel, etc. 

 

Conclusão do Cadastramento do Imóvel 

Após fornecer as informações relativas ao imóvel, o usuário deve clicar  

 

Nesse momento, o sistema efetuará crítica em todos os dados fornecidos 
e informará ao usuário a identificação de qualquer problema para que seja 
providenciada a devida correção. No caso das informações estarem corretas, os 
dados cadastrados serão exibidos e será solicitado o fornecimento das informações 
relativas à primeira utilização. 

No caso de algum campo obrigatório deixar de ser preenchido o Sistema 
emitirá uma relação com os campos a serem preenchidos. 

 

Importante:  O cadastramento do Imóvel só estará completo após o 
cadastramento de, pelo menos, uma Utilização.  
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Valor do Imóvel (R$) - O Valor do Imóvel será calculado 
automaticamente pelo SPIUnet. Conforme apresentado a seguir: 

Valor Total do Terreno: 

Vtt = Att x Vg/m² x Fi 

Onde: 

Vtt   = Valor total do terreno 

Att   = Área total do terreno 

Vg/m2    = Valor unitário por metro quadrado do terreno 

Fi    = Fração ideal do imóvel 

Valor Benfeitoria do Imóvel: 

Vb = S Vbu 

Onde: 

Vb  = Valor da benfeitoria do imóvel 

Vbu = Valor da benfeitoria da utilização 

Valor do Imóvel: 

Vi = S Vu 

Onde: 

Vi    = Valor do imóvel 

Vu   = Valor da utilização 
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5.1.2.1- Diferenças entre o Cadastramento de Imóvel que está na Situação 
da Incorporação 

 

- Imóvel Em Processo de Incorporação: 

 

Ao iniciar o cadastramento de um imóvel é definida a situação da incorporação. 

 

 

 

 - No RIP Imóvel: 

- Em Dados Complementares do Imóvel: 

 

 

Campos Obrigatórios: 
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- No RIP Utilização: 

As informações são as mesmas. 

 

- Imóvel Incorporado: 

 

- No RIP Imóvel: 

- Em Dados Complementares do Imóvel: 

 

 

Campos Obrigatórios: 
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- No RIP Utilização: 

As informações são as mesmas. 

 

5.1.2.2- Cadastramento de Imóvel no Exterior 

 

Para cadastrar um Imóvel localizado no Exterior, as informações referentes aos 
dados contidos no RIP Imóvel sofrem algumas alterações, a saber: 

 

1ª Alteração:  

 

No campo Município, o código é 9707. 

 

 

 

2ª Alteração: 

 

No módulo de “Endereço do Imóvel”, observa-se que são acrescentados os 
campos de País, Código Postal e Cidade Exterior e retirado o CEP. 

 

3ª Alteração 
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No módulo “Dados do Imóvel” é incluído o item “Valor do Imóvel(U$) 

 

5.2- Cadastramento de Utilização 

Conforme informado, o cadastramento de um imóvel só será realizado se 
for informada a utilização dada àquele imóvel. 

Observe-se que um imóvel pode possuir mais de uma utilização, assim, 
após o cadastramento de um Imóvel e de uma Utilização inicial, pode-se cadastrar 
uma nova Utilização, bastando que se informe o número do RIP do Imóvel no menu 
“Cadastramento-Utilização”. 

Ao efetuar o cadastramento de uma utilização, automaticamente, o 
sistema atribuirá um número de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP 
correspondente à utilização, gerado de acordo com lei de formação estabelecida 
pela SPU. Conforme informado,. a lei de formação é utilizada tanto para o registro 
de unidades autônomas, com matrícula individualizada  em cartório – RIP IMÓVEL, 
como para as  utilizações – RIP UTILIZAÇÃO. 

Lei de formação: MMMM SSSSS 500 D 
 
MMMM   código do município de localização do Imóvel. 
SSSSS   seqüencial dentro do município. 
500 valor fixo para imóveis de Uso Especial. 
D DV módulo 11, ciclo 9.       

 
          Ex.: 9701 03485 500-1 
 
 
Quadro 2 – Cadastro de Utilização 
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Campos obrigatórios para o preenchimento 

 

 

 

 

Quadro 2.1 – Identificação da Utilização 

 

 
Código UG - Informar o código da UG que se utiliza do imóvel. 

Preenchimento obrigatório. 

Código da Gestão - Informar um código de gestão da UG que se utiliza 
do imóvel. Preenchimento obrigatório. 

RIP Utilização – Deixar em branco, pois o próprio Sistema irá criar o RIP, 
ao final do cadastramento. 

Número do Processo - Número de identificação do processo na SPU 
(CPROD), informado com até 17 dígitos numéricos. Esta informação é 
imprescindível para a localização dos documentos que compõe o histórico da 
Utilização do Imóvel. Preencher somente com números, sem ponto e 
traço.Preenchimento opcional. 
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Regime - Preencher com o nome tabelado que indica um dos regimes de 
Utilização do imóvel. Preenchimento obrigatório. 

 

 

 

Regimes que não contabilizam no SIAFI, ou melhor dizendo, não geram 
Nota de Lançamento, quando é feito o seu cadastro no SPIUnet: 

- Doação com Encargo; 

- Doação sem Encargo; 

- Locação de Terceiros;e 

- Transferência de Domínio 

 

 

Tabela de Regime 
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Quadro 2.2 - Endereço da Utilização 

 

 

O endereço da Utilização sempre será idêntico ao endereço do imóvel, 
porém, o sistema permite que se registre um complemento diferente para cada 
utilização. Neste quadro, o usuário poderá registrar que deseja Manter o 
Complemento do Imóvel ou que deseja Informar. Nesse caso, será aberta uma 
janela para o registro do complemento específico da Utilização. 

 

 

 

 

Quadro 2.3 – Dados do Terreno da Utilização 

 

 

 
Fração Ideal - Informar a fração ideal da área utilizada (valor maior do 

que 0 e menor ou igual a 1). A fração informada não pode ser superior à fração do 
Imóvel. Preenchimento obrigatório. 

Memorial da Utilização - Preencher com as medidas da parte do 
TERRENO associado àquela utilização e seus confrontantes. O texto final não pode 
exceder 8000 caracteres. Preenchimento opcional. 

Observa-se que, para cada utilização, o SPIUnet registra a área e o valor 
correspondente ao terreno: 
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Área do Terreno Utilizada (m²)- Este valor é automaticamente calculado 
pelo SPIUnet multiplicando a Área do Terreno do imóvel pela fração ideal 
da Utilização.  

Valor do Terreno – Utilização (R$) - Este valor é automaticamente 
calculado pelo SPIUnet multiplicando o Valor do Terreno do imóvel pela 
fração ideal da Utilização.  

 

Quadro 2.4 – Dados da Benfeitoria da Utilização 
 

 

Área Construída (m²) - Preencher com a área construída que está sendo 
Utilizada, em metros quadrados.  

Caso as benfeitorias existentes ainda não estejam averbadas junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis podem ser lançadas no SPIUnet, informando no 
campo “Observação” que, as benfeitorias ainda não foram averbadas junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis. 

CUB - Custo Unitário Básico - Preencher com o valor, em reais, do m² 
de construção, de acordo com as informações contidas no Laudo de Avaliação ou 
outro documento emitido por um Órgão competente. Obrigatoriamente o CUB deve 
ser preenchido se Área Construída for informada e não tiver o Valor da benfeitoria. 

Conservação - Preencher com o valor tabelado que indica o estado de 
conservação da benfeitoria principal. Obrigatoriamente deve ser fornecido o estado 
de Conservação se Área Construída for informada. 

 
Conservação 

 Não informado 
 Novo 
 Muito Bom 
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 Bom 
 Regular 
 Reparos importantes 
 Ruim 
 Muito ruim (valor residual) 
 Sem valor 

 

Tipo de Estrutura - Preencher com o valor tabelado que indica o tipo de 
estrutura da benfeitoria principal. Obrigatoriamente o Tipo de estrutura deve ser 
preenchido se Área Construída for informada. 

 

Tipo de Estrutura 
 Estrutura de Transporte 
 Grandes estruturas 
 Industrial e residencial médio 
 Pequenas estruturas e residencial luxo 
 Residencial modesto ou popular 

Idade Aparente - Preencher com o valor tabelado que indica a idade 
aparente da benfeitoria total do imóvel. Obrigatoriamente a Idade aparente deve ser 
preenchida se Área Construída for informada. 

 
Idade Aparente 

 Não informado 
 Menor que 5 anos 
 Entre 5 e 10 anos 
 Entre 10 e 20 anos 
 Acima de 20 anos 

Fator KP - Preencher com o valor tabelado que indica o fator KP relativo 
às características da benfeitoria total do imóvel. Obrigatoriamente o Fator KP deve 
ser preenchido se Área Construída for informada. 

 
Fator KP 

 Não informado 
 Construções modestas (sem valor) 
 Casas térreas ou pequenas construções 
 Casas e assobradados ou construções de tamanho médio 
 Casas de padrão luxuoso ou edifícios com mais de 3 pavimentos 
 Grandes edifícios de padrão luxuoso 
 Edifícios inteligentes 

Valor da Benfeitoria da Utilização (R$) - O valor da Benfeitoria da 
utilização é obtido automaticamente pelo sistema através do cálculo: 

 

Vbu = Abu x CUB x Kcf x Kd x Kp 

 
Onde: 

Anexo MANUAL SPIUNET (0393938)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 58



 

45 

 

Vbu = Valor da benfeitoria da Utilização 
Atu = Área da benfeitoria da Utilização 
CUB = Valor do Custo Básico da benfeitoria da Utilização 
Kcf = Coeficiente da coisa feita (obtido em função da Idade Aparente e 

Tipo de Estrutura informados para a benfeitoria da utilização) 
Kd = Fator de depreciação (obtido em função do Estado de 

Conservação da benfeitoria da Utilização) 
Kp = Coeficiente do valor pleno (obtido em função das características 

da benfeitoria da Utilização) 

O Valor da Benfeitoria só deve ser preenchido se a Área Construída for 
informada e o campo do CUB não ser informado. 

 

Valor da Utilização 

É um campo calculado que não permite alteração. Seu valor é obtido 
através do cálculo: 

 

Vu = (Vtu + Vbu) x Fk 

 

Onde: 
Vu = Valor da utilização 
Vtu = Valor do terreno da utilização 
Vbu = Valor da benfeitoria da utilização 
Fk = Fator corretivo (utilizado para correção de discrepância entre o 

custo de construção e o valor de comercialização da mesma - 
Default = 1,00). 

 

Padrão de Acabamento - Preencher com a informação tabelada que 
identifica o padrão de acabamento da benfeitoria principal. Obrigatoriamente o 
Padrão de Acabamento deve ser preenchido se a Área Construída for informada. 

Padrão de Acabamento 
 Não informado 
 Alto 
 Médio 
 Baixo 

Uso - Preencher com a informação tabelada que identifica o uso dado ao 
Imóvel. Obrigatoriamente a forma de uso deve ser preenchida se a Área Construída 
for informada. 

Uso 
Não informado 
Público / residencial 
Industrial 
Misto 
Comercial 
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Número de Pavimentos - Preencher com o número de pavimentos da 
benfeitoria principal, incluindo térreo e todos os subsolos. Obrigatoriamente o 
Número de Pavimentos deve ser preenchido se a Área Construída for informada. 

Denominação do Prédio - Preencher com um nome característico do 
Imóvel, se for o caso, de modo a facilitar a sua identificação. Pode ser preenchida 
opcionalmente. 

Memorial da Benfeitoria - Preencher com as informações que 
descrevem as características da benfeitoria. O texto final não pode exceder 8000 
caracteres. Memorial da Benfeitoria pode ser preenchido opcionalmente se Área 
Construída for informada. 

 

Quadro 2.5 - Dados da Avaliação da Utilização 

 

 

Tipo de Destinação - Preencher com o valor tabelado que indica qual a 
destinação dada à Utilização. Os registros de Utilização irão para contas no SIAFI, 
conforme o item escolhido na tabela Destinação. Preenchimento obrigatório. 

 

IMÓVEIS DE USO ESPECIAL –Classificação SIAFI - 14211.10.00 
Tipo de Utilização Código SPIU Classificação no  SIAFI 

APARTAMENTO 05  
 

14211.10.01 
CASA 10 
RESIDÊNCIA 50 
CONJUNTO 15 
EDIFÍCIO/PRÉDIO 19  

14211.10.02 CONVENTO 17 
TERRENO 53  

14211.10.03 GLEBA 34 
ARMAZÉM 06  

14211.10.04 GALPÃO 33 
BASE 08  

14211.10.05 QUARTEL 47 
FORTE 31 
AERÓDROMO 02  

14211.10.06 AEROPORTO 03 
ESTAÇÃO 23 
ESCOLA 22  

 FACULDADE 28 
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UNIVERSIDADE 54 14211.10.07 
BIBLIOTECA 09 
AÇUDE 01  

14211.10.08 REPRESA 48 
FAZENDA 30  

14211.10.09 PARQUE 43 
RESERVA 49 
CLUBE 12   

14211.10.10 TEATRO 52 
ESTÁDIO 25 
ILHA (ILHOTA) 37 14211.10.11 
FAROL (FAROLETE) 29 14211.10.12 
CONSULADO 16  

14211.10.13 EMBAIXADA 20 
MUSEU 40  

14211.10.14 PALÁCIO 42 
LABORATÓRIO 38  

14211.10.15 OBSERVATÓRIO 41 
HOSPITAL 35 14211.10.16 
HOTEL 36 14211.10.17 
PRESIDIO 46  

14211.10.18 DELEGACIA 18 
ESTALEIRO 26  

14211.10.19 PORTO 44 
COMPLEXO 14  
FABRICA 27 14211.10.20 
USINA 55 
CEMITÉRIO 11 14211.10.21 
ESTACIONAMENTO 24 14211.10.22 
LOJA 39 14211.10.23 
SALA 51 14211.10.24 
ALFÂNDEGA 04 14211.10.25 
AUTARQUIA/FUNDAÇÃO 07 14211.10.26 
OUTROS 56 14211.10.99 

 

Entende-se que o usuário informa a conta Outros, no Tipo de Destinação, 
por entender que não existe conta específica para tal imóvel.  

Se realmente não existe a conta específica, deverá solicitar a SPU/Órgão 
Central que faça gestão junto à Secretaria do Tesouro Nacional, no sentido de 
promover a criação de conta específica, no SIAFI. Portanto, sugere-se que esta 
conta esteja sempre com valor “zero”, apesar de que o SIAFI aceita o registro nessa 
conta limitado a um percentual, sobre o montante constante na conta “Imóveis de 
Uso Especial” – 14211.10.00. 

Descrição da Destinação do Imóvel -  Texto que acrescenta mais 
informações sobre a destinação dada à utilização.  

Descrição da Vocação do Imóvel - Texto que acrescenta mais 
informações sobre a vocação do imóvel.  

Fator Corretivo – Fator aplicado ao valor da Utilização que corrige o 
Valor em até 15% para mais ou para menos. Informar o fator entre 0,85 e 1,15. 
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Preenchimento obrigatório. (Utilizado para o cálculo do Valor da Utilização). 
Normalmente este campo vem preenchido com o valor 1,00 

Data da Avaliação - Preencher com a data da avaliação da Utilização ou 
dos dados que possibilitaram a avaliação automática. Preenchimento obrigatório.  

Nível de Rigor da Avaliação - Preencher com o valor tabelado que indica 
o Nível do Rigor da Avaliação. Esta informação permite calcular automaticamente a 
data limite para se registrar a próxima avaliação. Preenchimento obrigatório. 

 

 

Prazo de Validade da Avaliação - É uma data não informada por ter seu 
conteúdo calculado automaticamente, em função da data de avaliação e nível de 
rigor registrado para a Utilização do Imóvel. É o resultado da soma, a partir da data 
de avaliação e do tempo, em meses, que o rigor da avaliação determina. 

 

Quadro 2.6 - Observação da Utilização 

 

 

Observação da Utilização- Texto que complementa os dados da 
Utilização. Preenchimento opcional. 

 

Conclusão do cadastramento da Utilização 

Após concluir o cadastramento das informações relativas à Utilização do 
imóvel, o usuário deve clicar:  

Nesse momento, o sistema efetuará uma crítica em todos os dados 
fornecidos e informará ao usuário a identificação de qualquer problema para que 
seja providenciada a devida correção. 

A seguir, em função do Tipo de Utilização, o SPIUnet solicitará 
complementação das informações de Utilização – Veja Quadros Específicos da 
Utilização. 

Após o fornecimento das informações complementares, o sistema 
efetuará critica nos complementares e, no caso das informações estarem corretas, 
os dados serão enviados para o lançamento no SIAFI. 

Anexo MANUAL SPIUNET (0393938)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 62



 

49 

 

 

Importante: O SPIUnet somente incluirá a Utilização após a 
atualização no SIAFI, isto é, se o Regime informado 
contabilizar no SIAFI. 

O resultado final desta função é a inclusão de um Imóvel com RIP próprio, 
além de uma utilização também com RIP próprio. 

Quadros Específicos da Utilização 

A complementação das informações será feita em quadros específicos 
para cada tipo de Regime. A seguir, serão apresentados quadros para cada tipo de 
Regime. 

Observe-se que os Regimes foram agrupados em função do tipo de 
informações complementares requeridas.  

Entrega – Administração Federal Direta (03) 
Em Regularização – Entrega (08) 
Irregular – Entrega (16) 
Aquicultura (24) 
Guarda provisória (11) 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato/termo 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. 
Preenchimento obrigatório. 

Data Fim - Data que se encerra um determinado contrato, ou a ratificação 
de um termo de entrega ou até quando se espera que perdure a situação informada 
no campo “Regime de Utilização”. Pode ser uma data após a data corrente. 

Número do Livro do Registro na GRPU - Preencher com o número do 
livro onde foi lavrado o contrato/termo. 

Número das Folhas do Registro na GRPU - Preencher com o número 
das folhas do livro onde foi lavrado o contrato/termo. 

Averbação - Preencher com informações de possíveis 
averbações/retificações ocorridas no contrato/termo. Preenchimento opcional. 

Data da Averbação - Preencher com data da última averbação procedida 
no contrato/termo. Não pode ser posterior à data corrente. Preenchimento opcional. 
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Vago para Uso (04) 
Disponível para Alienação (21) 

 

Data Início - Data que deu início à situação informada no campo “Regime 
de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. Preenchimento obrigatório. 

 

 

Cessão – Administração Federal Indireta (13) 
Cessão – Prefeituras e Estados(14) 
Cessão – Outros (05) 
Em Regularização – Cessão (07) 
Irregular – Cessão (19) 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. 
Preenchimento obrigatório. 

Data Fim - Data que se encerra um determinado contrato ou a ratificação 
de um termo de entrega ou até quando se espera que perdure a situação informada 
no campo “Regime de Utilização”. Pode ser uma data após a data corrente. 

Número do Livro do Registro na GRPU - Preencher com o número do 
livro onde foi lavrado o contrato/termo. 

Número das Folhas do Registro na GRPU - Preencher com o número 
das folhas do livro onde foi lavrado o contrato. 
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Averbação - Preencher com informações de possíveis 
averbações/retificações ocorridas no contrato/termo. Preenchimento opcional. 

Data da Averbação - Preencher com data da última averbação procedida 
no contrato. Não pode ser uma data posterior à data corrente. Preenchimento 
opcional. 

Nome do Cessionário - Preencher com o nome do Beneficiário desta 
Cessão que consta no Contrato com a SPU. Preenchimento obrigatório. 

Objetivo da Cessão - Preencher com um texto resumido do objetivo 
desta Cessão. 

Encargos da Cessão - Preencher com os encargos desta Cessão por 
parte do Beneficiário. 

Embasamento Legal - Preencher com o Embasamento Legal desta 
Cessão. 

Outras informações da Cessão - Texto que complementa os dados 
desta Cessão. 

 

Cessão Onerosa (12) 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 
01/01/1753.Preenchimento obrigatório. 

Data Fim - Data que se encerra um determinado contrato ou a ratificação 
de um termo de entrega ou até quando se espera que perdure a situação informada 
no campo “Regime de Utilização”. Pode ser uma data após a data corrente. 
Preenchimento obrigatório. 
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Número do Livro do Registro na GRPU - Preencher com o número do 
livro onde foi lavrado o contrato/termo. Preenchimento obrigatório. 

Número das Folhas do Registro na GRPU - Preencher com o número 
das folhas do livro onde foi lavrado o contrato. Preenchimento obrigatório. 

Averbação - Preencher com informações de possíveis 
averbações/retificações ocorridas no contrato/termo. Preenchimento opcional. 

Data da Averbação - Preencher com data da última averbação procedida 
no contrato/termo. Preenchimento opcional. 

Nome do Cessionário - Preencher com o nome do Beneficiário desta 
Cessão onerosa, que consta no Contrato com a SPU. Preenchimento obrigatório. 

Objetivo da Cessão - Preencher com um texto resumido do objetivo 
desta Cessão Onerosa. Preenchimento obrigatório. 

Encargos da Cessão - Preencher com os encargos desta Cessão 
Onerosa por parte do Beneficiário. Preenchimento opcional. 

Prazo da Carência - Preencher com a data prazo da carência conforme 
consta do contrato de cessão onerosa formalizado com a União. Preenchimento 
obrigatório. 

Embasamento Legal - Preencher com o Embasamento Legal desta 
Cessão. Preenchimento obrigatório. 

Outras informações da Cessão - Texto que complementa os dados 
desta Cessão Onerosa. Preenchimento opcional. 
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Locação para Terceiros (02) 
Arrendamento (01) 
Comodato (06) 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. 
Preenchimento obrigatório. 

Data Fim - Data que se encerra um determinado contrato ou a ratificação 
de um termo de entrega ou até quando se espera que perdure a situação informada 
no campo “Regime de Utilização”. Pode ser uma data após a data corrente. 
Preenchimento obrigatório. 

Número do Livro do Registro na GRPU - Preencher com o número do 
livro onde foi lavrado o contrato/termo. Preenchimento obrigatório. 

Número das Folhas do Registro na GRPU - Preencher com o número 
das folhas do livro onde foi lavrado o contrato. Preenchimento obrigatório. 

Nome do Locatário / Arrendatário / Comodatário - Preencher com o 
nome do Beneficiário desta Locação que consta no Contrato com a SPU. 
Preenchimento obrigatório. 
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CPF ou CNPJ do Locatário / Arrendatário / Comodatário - Preencher 
com 11 dígitos do CPF (BBBBBBBBBDD) ou os 14 dígitos do CNPJ 
(BBBBBBBBOOOODD), o que inclui os respectivos dígitos verificadores. 
Preenchimento obrigatório. 

Forma de Cobrança - Preencher com o valor tabelado que indica a 
Forma de Cobrança. Preenchimento obrigatório. 

Valor do Aluguel / Arrendamento / Comodato - Preencher com o Valor 
proposto para pagamento integral ou parcelado. Preenchimento obrigatório. 

Dia do Vencimento do Aluguel / Arrendamento / Comodato - 
Preencher com o dia do vencimento. Preenchimento obrigatório. 

Locação de Terceiros (22) 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. 
Preenchimento obrigatório. 

Data Fim - Data que se encerra um determinado contrato ou a ratificação 
de um termo de entrega ou até quando se espera que perdure a situação informada 
no campo “Regime de Utilização”. Pode ser uma data após a data corrente. 
Preenchimento obrigatório. 

Número do Livro do Registro na GRPU - Preencher com o número do 
livro onde foi lavrado o contrato/termo. Preenchimento obrigatório. 

Número das Folhas do Registro na GRPU - Preencher com o número 
das folhas do livro onde foi lavrado o contrato. Preenchimento obrigatório. 

Nome do Locador - Preencher com o nome do Beneficiário desta 
Locação que consta no Contrato com a SPU. Preenchimento obrigatório. 

CPF ou CNPJ do Locador - Preencher com 11 dígitos do CPF 
(BBBBBBBBBDD) ou os 14 dígitos do CNPJ (BBBBBBBBOOOODD), o que inclui os 
respectivos dígitos verificadores. Preenchimento obrigatório. 

Valor do Aluguel - Preencher com o Valor do Aluguel proposto para 
pagamento integral ou parcelado. Preenchimento obrigatório. 
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Esbulhado (Invadido) (23) 

 

Situação encontrada - Texto que descreve as condições da invasão. 
Preenchimento obrigatório. 

Data da Vistoria - Preencher com a data em que foi feita a vistoria. Não 
pode ser após a data corrente. Preenchimento obrigatório. 

Usufruto Indígena (20) 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. 
Preenchimento obrigatório. 

Nome do grupo indígena - Fornecer a denominação do agrupamento de 
índios da área considerada. Preenchimento obrigatório 

Número de Habitantes - Fornecer a quantidade de habitantes da área 
considerada. Preenchimento opcional. 

Outras informações do Usufruto Indígena - Texto que complementa os 
dados desta Utilização. Preenchimento opcional. 
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Em Processo de Alienação (10) 

 

Livro do Registro na GRPU - Preencher com o número do livro onde foi 
lavrado o contrato. Preenchimento obrigatório. 

Número das Folhas do Registro na GRPU - Preencher com o número 
das folhas do livro onde foi lavrado o contrato. Preenchimento obrigatório. 

Número do Edital - Preencher com o número do Edital. Preenchimento 
opcional. 

Data da Publicação - Preencher com a data da publicação do Edital. Não 
pode ser após a data corrente. Preenchimento opcional. 

Nome do Adquirente - Preencher com o nome do Beneficiário desta 
Alienação em curso, que consta no Contrato com a SPU. Preenchimento obrigatório. 

Forma de Aquisição - Preencher com o valor tabelado que indica a 
Forma de Aquisição. Preenchimento obrigatório. 

Tipo de Domínio - Informar qual o tipo de domínio constante na certidão 
de registro do Imóvel. Preencher com o valor tabelado que indica um dos Tipos de 
Domínio (domínio útil, direto ou pleno). Preenchimento obrigatório. 

Forma de Pagamento - Preencher com o valor tabelado que indica a 
Forma de Pagamento. Preenchimento obrigatório. 

Valor Avaliado - Preencher com o valor da avaliação do Imóvel. 
Preenchimento opcional. 

Data da Avaliação - Preencher com o valor da avaliação do Imóvel. Não 
pode ser após a data corrente. Preenchimento opcional. 

Valor efetivado - Preencher com o valor com que o Imóvel foi alienado. 
Preenchimento opcional. 
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Formalizador do Negócio - Preencher com o valor tabelado que indica o 
Formalizador. A tabela possui os seguintes itens: 01- SPU, 02- CEF. Preenchimento 
obrigatório. 

Número de Parcelas - Informar a quantidade de parcelas que constam 
do contrato de alienação do Imóvel. Preenchimento opcional. 

Dia do Vencimento da Parcela - Preencher com o dia do vencimento. 
Válido entre 01 e 31. Preenchimento opcional. 

Tipo de Contrato - Informar o tipo do contrato de alienação do Imóvel. 
Preenchimento obrigatório. 

Data Início do Contrato - Preencher com a data de início do contrato de 
alienação constante no contrato formalizado com a União. Não pode ser após a data 
corrente. Preenchimento obrigatório. 

Data Final do Contrato - Preencher com a data final do contrato de 
alienação constante no contrato formalizado com a União. Não pode ser inferior à 
data de início do contrato. Preenchimento obrigatório. 

Imóvel Funcional (15)  

 

Situação – Preencher com o valor tabelado que indica a Situação. A 
tabela possui os seguintes itens: 01-Ocupado, 02-Vago. Preenchimento obrigatório. 

Se ocupado, preencher os seguintes campos: 

Nome do Ocupante- Preencher com o nome do ocupante deste Imóvel, 
caso a situação escolhida seja “01-Ocupado”. Preenchimento obrigatório. 

Data da Outorga - Preencher com a data da Outorga do Imóvel da União 
para uso funcional. Não pode ser após a data corrente. Preenchimento obrigatório. 

 

Se Vago, preencher o seguinte campo: 

Situação: 
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Obs.: Este tipo de Regime é utilizado somente em Brasília, em imóveis de 
propriedade da União. 

Em Regularização – Outros (09) 
Irregular – Outros (17), 

 

Data Início - Data que deu início à Utilização constante no contrato 
formalizado com a União ou desde quando o Imóvel se encontra na situação 
informada no campo “Regime de Utilização”. Informar a partir de 01/01/1753. 
Preenchimento obrigatório. 

Outras informações - Texto que complementa os dados. Preenchimento 
opcional. 

 

Após o fornecimento das informações complementares, o sistema 
efetuará critica nos complementares e, no caso das informações estarem corretas, 
os dados serão enviados para o lançamento no SIAFI. 
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A clicar em “GRAVAR”, o SPIUnet enviará as informações para o SIAFI, 
que se estiver em funcionamento emitirá uma NL – Nota de Lançamento 

 

5.3- Alterações 

5.3.1- Alteração de dados do Imóvel 

Há duas formas para se alterar dados cadastrais de um Imóvel, a partir da 
Tela Inicial – menu Cadastramento Imóvel ou a partir do link RIP Imóvel. 

Alteração a partir do menu Cadastramento Imóvel 

Para efetuar uma alteração em dados de um imóvel, a partir do menu 
inicial, o usuário deve escolher a opção Cadastramento/Imóvel e, na tela seguinte, 
informar o RIP Imóvel desejado. 

O SPIUnet apresentará os dados cadastrais do Imóvel, inclusive a área 
do terreno e valor do metro quadrado, permitindo a alteração daqueles desejados. 

Após alteração, o usuário deve confirmar a alteração, que será aplicada 
na base de dados do SPIUnet. Se a atualização for realizada com sucesso, o 
usuário recebe a seguinte mensagem: 

 

Atualização a partir do link do RIP Imóvel 

O usuário poderá entrar no menu Cadastramento/Utilização, digitar o RIP Utilização, 
aparecerá a tela com os dados do imóvel e da utilização, em seguida clicar no link 
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, do RIP Imóvel, onde o usuário será direcionado para os 
dados do Imóvel.  

 

 

5.3.2- Alteração de dados de Utilização 

Para efetuar uma alteração em dados de uma Utilização, a partir do menu 
inicial, o usuário deve escolher a opção Cadastramento/Utilização e, na tela 
seguinte, informar o RIP Utilização. 

Opcionalmente, o usuário pode entrar no menu 
“Cadastramento/Utilização” e informar o RIP Imóvel. O SPIUnet exibe os dados do 
Imóvel sem permitir alteração, seguidos de uma lista das utilizações deste imóvel 
que o usuário tem autorização para atualizar. O usuário pode optar por escolher uma 
das utilizações, clicar e aparecerá a tela disponível para alteração. 

Momento em que o SPIUnet exibe os dados do imóvel sem permitir 
alteração, seguido dos dados da utilização, permitindo que se apliquem as 
atualizações. A Utilização alterada passa, automaticamente, a herdar os dados mais 
atuais do Imóvel: 

Ao ser confirmada a alteração, dependendo dos campos afetados, 
sistema pode acionar a atualização do lançamento no SIAFI. Havendo erro que 
impeça a atualização no SIAFI, o usuário será alertado com o texto da mensagem 
original do SIAFI. O SPIUnet somente alterará a Utilização se o SIAFI estiver 
atualizado.  

5.3.3- Inclusão de nova Utilização 

Para incluir uma nova Utilização, o usuário deve entrar no menu 
“Cadastramento/Utilização” e informar o RIP Imóvel. O SPIUnet exibe os dados do 
Imóvel sem permitir alteração, seguidos de uma lista das utilizações deste imóvel 
que o usuário tem autorização para atualizar.  

 

 

A seguir deve clicar no botão “Incluir nova Utilização”. O SPIUnet exibe 
os dados do Imóvel sem permitir alteração, com os campos que devem ser 
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preenchidos da Utilização. Em seguida, dependendo do regime informado, serão 
solicitados somente os dados específicos, que completam o conjunto digitado.  
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Após a confirmação da inclusão da Utilização, o sistema efetuará crítica 
em todos os dados fornecidos e informará ao usuário a identificação de qualquer 
problema para que seja providenciada a devida correção. No caso das informações 
estarem corretas, os dados serão enviados para o lançamento no SIAFI, que 
retornará com a emissão da Nota de Lançamento.  

 

 

Após clicar em “Gravar” o SPIUnet encaminhará as informações e se os 
Sistemas estiverem conectados o SIAFI encaminhará a Nota de Lançamento, 
conforme abaixo. 
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O SPIUnet somente incluirá a Utilização se o SIAFI estiver atualizado. 
Caso contrário as informações referente a inclusão da Utilização ficarão na 
“Pendência SIAFI”. 

O usuário poderá consultar a relação de RIP pendentes, da seguinte 
forma: 

Atualização/Pendências SIAFI 

5.3.4- Inclusão de Benfeitorias 

Para incluir benfeitorias o usuário procederá da seguinte maneira: 

 

Primeiramente, incluir as benfeitorias no RIP Imóvel em seguida, no RIP 
Utilização.  

5.3.4.1 - No RIP Imóvel: 

A partir do menu inicial, o usuário deve escolher a opção 
Cadastramento/Imóvel e, na tela seguinte informar o RIP Imóvel, aparecendo a 
seguinte tela: 
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Devendo ser preenchidos os campos contidos em “Dados da Benfeitoria 
do Imóvel” e alguns campos contidos em “Dados do Imóvel”. 

 

 

 

5.3.4.2 - No RIP Utilização: 

A partir do menu inicial, o usuário deve escolher a opção 
Cadastramento/Utilização e, na tela seguinte informar o RIP Utilização, 
aparecendo a seguinte tela: 

 

Anexo MANUAL SPIUNET (0393938)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 79



 

66 
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Devendo ser preenchidos os campos contidos em “Dados da Benfeitoria 
da Utilização” e alguns campos contidos em “Dados da Avaliação”. 

6- Transferências 

6.1- Transferência de UG 

Esta função transfere a Utilização de um Imóvel de uma UG para outra, 
refletindo o resultado no SIAFI. 

Somente usuários com perfil que permita alterar Utilizações da UG de 
origem poderão executar esta função.  

O usuário deverá colocar o cursor em “Atualização” e clicar em seguida 
em “Transferência de UG”. 

 

 

Em seguida digitar o RIP Utilização  
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Clicar em “OK” 

Aparecerá a seguinte tela: 

 

 

O usuário deve informar a Data de início, Data Fim,  a UG Favorecida e 
a Gestão, para quem a Utilização deve ser transferida. A UG de destino precisa 
estar ativa na Tabela de UG do SPIUnet e a Gestão informada deve estar 
relacionada na Tabela de UG do SPIUnet. Caso contrário deverá solicitar a SPU/OC 
o cadastramento da Unidade Gestora no SPIUnet. 

A data de início é a data em que a UG de origem começou a utilizar o 
Imóvel, e a Data Fim é a data em que a mesma está fazendo a transferência do 
imóvel. 
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Clicar em “Avançar” e ao ser confirmada a transferência da Utilização 
para a nova UG, o sistema comandará o lançamento no SIAFI para esta Utilização, 
com estorno da UG que sai e inclusão de valor para a UG que entra. Havendo erro 
que impeça a atualização no SIAFI, o usuário será alertado com o texto da 
mensagem original do SIAFI.  

 

 

Se a Utilização estiver pendente de atualização no SIAFI, ou seja, na 
“Pendência SIAFI” não se permitirá executar esta função. 

O SPIUnet somente atualizará a Utilização e registrará o histórico de 
transferência se o SIAFI estiver atualizado.  

 

Caso o usuário ao tentar transferir um imóvel de uma Unidade Gestora 
para outra e aparecer a seguinte informação: 
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Significa que a Unidade Gestora não está cadastrada no SPIUnet, 
devendo a Unidade Gestora entrar em contato com a SPU do Estado onde se 
localiza a UG e encaminhar as informações abaixo relacionadas, para o devido 
cadastro no SPIUnet: 

- Número da UG; 

- Nome da UG; 

- Número da Gestão; 

- UG Contábil; e 

- Outras Gestões, se houverem. 

 

6.2- Transferência de Utilização 

Esta função transfere a Utilização de um imóvel para outro. 

Se o órgão possui um mesmo imóvel cadastrado com dois RIP Imóvel 
distintos (parte do imóvel com um RIP imóvel e parte em outro RIP imóvel), e cada 
RIP imóvel com Utilizações diferentes, é possível efetuar a regularizar sem que para 
isso seja necessário cancelar o RIP Utilização. 

Para tanto, o usuário poderá efetuar a transferência, informando o RIP de 
Utilização que deseja transferir e o RIP imóvel de Destino. Ao gravar o Sistema irá 
efetuar a transferência.  
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Lembrando que, antes de executar esta função, o usuário deverá atualizar 
o RIP Imóvel de destino, informando os dados do imóvel como todo, para que os 
dados corretos reflitam no RIP de Utilização a ser transferido. 

Se a Utilização transferida for a única do RIP imóvel de origem, o sistema 
automaticamente cancelará o RIP imóvel de origem, com o motivo “Regularização 
na Base”. 

Ao consultar este RIP, o sistema apresenta o status de cancelado e 
informa que não há utilizações para este imóvel. 

Como resultado o usuário terá um RIP imóvel ativo com duas Utilizações. 

Se a Utilização estiver pendente de atualização no SIAFI, não se permitirá 
executar esta função. 

7- Cancelamento ou Reativação de RIP 

7.1- Como cancelar um RIP 

 

Clicar em “Atualização”, em seguida “Cancelamento de RIP” 
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O Sistema vai solicitar que o usuário informe o número do RIP Utilização. 

Clique em “OK” : 

 

 

Aparecerá a seguinte tela: 
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O usuário deverá selecionar o “Motivo do Cancelamento”, 

 

 

 

Quando clicar em “Confirma Cancelamento”, o Sistema encaminhará as informações 
ao SIAFI, que serão atualizadas e retornará com a emissão da Nota de Lançamento. 
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Caso não haja conexão do SPIUnet com o SIAFI ficará na situação de “Pendência 
SIAFI”. 

 

7.2 - Reativação de RIP 

Clicar em “Atualização”, em seguida “Reativação de RIP” 

 

 

 

O Sistema vai solicitar que o usuário informe o número do RIP Utilização e clique em 
“OK” : 
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Aparecerá a seguinte tela: 
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Quando clicar em “Reativar”, aparecerá a seguinte informação: 

 

 

Lembrando que, a informação acima se refere somente a um imóvel alugado de 
terceiros, situação em que o SPIUnet não encaminha a informação para o SIAFI. 
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Quando for uma situação em que contabiliza no SIAFI, ao clicar em “Reativar” o 
SPIUnet encaminhará as informações para o SIAFI, retornando com a emissão da 
Nota de Lançamento de “Registro de Imóvel de Uso Especial” 

 

 

 
 

8- Cadastramento de Unidade Gestora 

 O cadastramento de Unidade Gestora é realizado somente pela SPU/OC, 
necessitando das seguintes informações: 

- Número da Unidade Gestora; 

- Nome da Unidade Gestora; 

- Unidade Gestora Contábil; 

- Gestão; e  

- Outras Gestões, se houverem. 

 

9-  Consultas 

Para consultar os dados de um Imóvel ou de uma Utilização, o usuário 
pode acessar o menu Consulta e escolher uma das opções: 
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9.1- Consulta - RIP 

 

A opção Consulta RIP permite ao usuário acessar as informações de um 
Imóvel ou de uma Utilização, a partir do fornecimento do número RIP imóvel ou 
utilização desejado. 

O SPIUnet automaticamente identifica se o número se refere a um Imóvel 
ou a uma Utilização e apresenta os dados completos do Imóvel, da utilização e a 
relação de imagens, caso existam.  

Consultado o RIP Imóvel, havendo várias utilizações associadas ao 
imóvel, o sistema apresenta a relação correspondente à UG do usuário, que pode 
solicitar visualização dos dados completos de qualquer uma das utilizações.  
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9.2- Consulta - Município 

 

Essa consulta permite visualizar os imóveis localizados em um 
determinado município. Ao optar pelo município é obrigatório informar o seu código, 
o qual pode ser consultado na opção Pesquisa Municípios. 

 

Em seguida clicar em “OK” 

 

Caso seja escolhida uma UF, o SPIUnet apresenta, em ordem alfabética, 
a lista de nomes dos municípios daquela UF, possibilitando a escolha do município 
desejado. 

Em seguida retornar a tela de consulta de Município e digitar o código do 
Município, que em seguida será listado a seleção de registros do SPIUnet, 
compondo dados referentes a Imóveis e Utilizações.  

Caso não haja nenhum registro de imóvel no SPIUnet naquele Município 
o sistema emitirá se seguinte mensagem: 
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O sistema permite ainda a definição de filtros que possibilitam reduzir o 
número de registros apresentados. A seguir são apresentadas as opções de filtro, 
ressaltando-se que deve ser feita a escolha de uma das opções de cada filtro: 

 Proprietário Oficial 
 União, 
 Fundação ou Autarquia, 
 Empresa Estatal dependente, 
 Outros ou 
 Todos. 

 Situação: 
 Ativo – Apresenta relatório com os registros ativos. 
 Cancelado - Apresenta relatório com os registros 

cancelados. 

 Certificação: 
 Sim 
 Não 
 Ambos (Como na versão atual não tem 

certificação, colocar “Ambos”) 

 RIP 
 Imóvel - Apresenta os Imóveis existentes naquele 

Município. 
 Utilização - Apresenta as Utilizações existentes 

naquele Município. 

 Apresentação: 
 Detalhado - Apresenta o relatório detalhado com o 

RIP e endereço. 
 Consolidado - Apresenta o quantitativo de Imóveis 

com os valores.  
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9.3- Consulta – Endereço 

 

Esta consulta permite a seleção de registros do SPIUnet, compondo 
dados extraídos de Imóveis e Utilizações, a partir do fornecimento da UF, Município 
e Logradouro. 

9.4- Consulta - UG 

 

Esta consulta permite a seleção de registros do SPIUnet, compondo 
dados extraídos de Imóveis e Utilizações, a partir do fornecimento do código da UG. 
Opcionalmente pode ser indicada a UF desejada. 
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9.5- Consulta – Empreendimentos Sociais 

 

 

 

 

 

9.6- Consulta – Regime 

 

Esta consulta permite a seleção de registros do SPIUnet, compondo 
dados extraídos de Imóveis e Utilizações, a partir do fornecimento do Regime de 
utilização. Opcionalmente pode ser indicada a UF desejada. 

9.7- Consulta – Utilizações Passiveis de Cobrança 
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9.8- Consulta – Utilizações Não Passiveis de Cobrança 

 

 

9.9- Consulta – Ações Judiciais 

 

Esta consulta permite a seleção de Imóveis/Utilizações que possuam 
ações judiciais, a partir do fornecimento de uma das seguintes informações: 

 Processo Judicial 
 Objeto da Ação 
 Procuradoria da União 
 Município 

9.10- Consulta – Contabilização SIAFI 

 

 

 

10-  Pendências SIAFI 

Esta função aciona a relação das Utilizações que estão “aguardando” 
uma resposta do SIAFI, relativas à UG que o usuário está cadastrado. Estas 
utilizações estão bloqueadas pelo SPIUnet para qualquer tipo de manutenção até 
que se sincronizem as atualizações.  
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Para acessar esta função no SPIUnet, deverá colocar o curso em cima da 
palavra “Atualização” e aparecerá do lado a relação dos itens disponíveis, em 
seguida colocar o cursor em cima da palavra “Pendência SIAFI” e clicar  

 

 

Em seguida aparecerá a relação de pendências, que o SPIUnet 
encaminhou para o SIAFI e por algum motivo não conseguiu atualizar no SIAFI. 

 

Se o usuário clicar em cima do número do Rip da Utilização, o SPIUnet 
automaticamente reenvia os dados ao SIAFI, para processamento e atualização. 

Se restabelecida a conexão entre os Sistemas, ambos serão atualizados 
automaticamente, emitindo  a Nota de Lançamento correspondente, excluindo a 
pendência SIAFI. 

 

Se não houver a atualização no SIAFI, aparecera a seguinte mensagem: 
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11-  Procedimentos de Segurança 

Para efeito de segurança, o sistema efetua bloqueio para atualização do 
imóvel (do rip imóvel ou do rip utilização), entre o momento do envio dos dados para 
alteração e o retorno da confirmação, ou seja, enquanto ele estiver no status 
“Pendência SIAFI”. Enquanto perdurar o bloqueio, o sistema impedirá a entrada de 
outro usuário que queira atualizar o imóvel. 

 

 

Será apresentada uma mensagem auto-explicativa enquanto durar o 
bloqueio.  
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12 - Contas SIAFI 

12.1- Obras em Andamento - 14.211.91.00 

Assim que concluída a obra, o usuário deverá entrar no SIAFI e baixar o 
valor da conta “Obras em andamento” utilizando o evento 54.0.477.  

Em seguida, deverá reavaliar o imóvel e atualizar no SPIUnet. 

 

12.2- Imóveis a Classificar - 14.211.98.00 

Esta conta não será utilizada para os imóveis de uso especial da União.  

Os imóveis que ainda não tenham registro cartorial podem ser 
cadastrados no SPIUnet. 

 

12.3- CONCONTIR - Equação 145 

Quando se faz uma Avaliação no imóvel gerando uma Nota de 
Lançamento de , o valor da NL fica 
pendente na Equação 145, que a Unidade Gestora deverá ratificar os valores por 
intermédio de uma Nota de Lançamento, com o Evento 540762, até o último dia 
contábil do mês em que foi feita a reavaliação. 
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Quando se faz uma Avaliação no imóvel gerando uma Nota de Lançamento de 
, o valor da NL não fica pendente nesta 

Equação 

 

 

 

12.4 – Passos para verificar se existe pendência na Equação 145 

 

SIAFI – consulta da CONCONTIR(Consulta contas a regularizar) 

(para consultar os RIPs que necessitam de ratificação) 

 
http://acesso.serpro/HOD10/index.html 
código: xxxxxxxxxxx (CPF) – enter 

senha: xxxxxxx – enter 

(vai abrir o terminal 3270, não abrindo, dá um duplo clique) 
código: xxxxxxxxxxx  

senha: xxxxxxx – enter 
selecionar SIAFI – enter 

- aparece o código (CPF), coloca a senha - enter 
em sistema: “siafi(ano)” – enter 
Tecle F3 
tecla tab até “contabil”, coloca um “x”- enter 
tecla tab até “equações”, coloca um “x” - enter 
“concontir” coloca um “x” - enter 
Preencher:  

- órgão: não põe nada 

- UG: 170098 (para Minas Gerais) 

- gestão: 00001 

- equação: 145 

- tipo administração: nada 

- conta contábil: 199964701 
 mês para consulta: jun – enter 

Aqui vai dizer se há ou não algum item para ratificar, existindo: 
 tecla: F2 (“detalha”) 
 tecla F6 (“Equação”) 
 tecla: F2 (“detalha”) 
 tecla: F6 (“balancete”) 
 tecla: F4 (“conrazão”) 
 imprimi esta página e avança com F8, imprimindo todas as páginas até completar 
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a listagem 
 para sair: F3, F3... 

 

OBSERVAÇÃO 1: quando fizer mais de uma vez por mês, vão aparecer zerados os 
RIPs já ratificados, ratificar então apenas aqueles que ainda aparecerem com os 
valores correspondentes. 

 

 

13- Avaliação de Imóvel 

A Avaliação de um imóvel ocorre nas seguintes situações: 

 

a – Data de Avaliação vencida; 

b – Quando é concluída qualquer obra no imóvel; ou 

c – A qualquer tempo que a UG responsável pelo imóvel achar 
necessário. 

 

13.1- Avaliando um imóvel 

 

Para se avaliar um imóvel faz-se necessário ter em mãos informações 
oficiais sobre o valor do terreno e o valor das benfeitorias, em separados. 

Deve-se fazer a atualização das informações primeiramente do RIP 
Imóvel em seguida fazer as atualizações das informações no RIP Utilização.  

Caso seja feito o contrário poderá ocorrer divergência de valores entre o 
SPIUnet e o SIAFI, gerando restrição contábil para a UG. 

 

13.1.1- No RIP Imóvel: 

Para acessar esta função no SPIUnet, deverá colocar o curso em cima da 
palavra “Cadastramento” e aparecerá do lado a relação dos itens disponíveis, em 
seguida colocar o cursor em cima da palavra “Imóvel” e clicar  
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Em seguida digitar o RIP Imóvel e clicar em “OK” 

 

Aparecerão as informações do RIP Imóvel disponíveis para alteração. 

Em “Dados do Terreno” deverá deixar o “Valor do m² (R$)” em branco e 

alterar o “Valor do Terreno” ou vice-versa, pois o Sistema faz o cálculo e coloca no 

campo que estiver em branco. 
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E, em “Dados do Imóvel” alterar a “Data Avaliação” 

 

Após as alterações clicar em:  

 

Aparecerá a tela seguinte: 

 

Clicar em : 
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Aparecerá a seguinte mensagem: 

 

13.1.2- No RIP Utilização: 

Para acessar esta função no SPIUnet, deverá colocar o curso em cima da 
palavra “Cadastramento” e aparecerá do lado a relação dos itens disponíveis, em 
seguida colocar o cursor em cima da palavra “Utilização” e clicar  

 

Em seguida digitar o RIP Imóvel e clicar em “OK” 
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Aparecerão as informações do RIP Imóvel não disponíveis e descendo o 
cursor aparecerão as informações do RIP Utilização disponíveis para alteração. 

Em “Dados da Benfeitoria da Utilização” deixar o campo “CUB”, em 
branco e alterar o “Valor da Benfeitoria”, verificando ainda as informações contidas 
nos campos “Conservação”, “Idade Aparente” e “Padrão de Acabamento” se estão 
de acordo com o estado físico do imóvel. 
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E, em “Dados da Avaliação”, alterar a “Data Avaliação. 
 

 
 
Clicar em:  
 

 
 
Aparecerá a seguinte tela: 
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Clicar em:  

 
 
 
Aparecerá a seguinte tela com as informações que serão enviadas ao SIAFI: 
 

 
 

Quando clicar em       o SPIUnet encaminhará as informações atualizadas 
para o SIAFI, que se estiverem conectados atualizará as informações e encaminhará 
uma Nota de Lançamento com a informação de  
 

 - Quando houve uma valorização no 
imóvel. 
 
ou 
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 - Quando houve uma desvalorização 
no imóvel 
 
Muitas vezes o usuário acessa o RIP Utilização, não faz nenhuma alteração e clica 
em “Avança”, “Avançar” novamente e pode aparecer a seguinte mensagem: 
 

 
 
 
 
O que fazer? 
 
Deverá clicar em “Retornar” e deixar o valor do “CUB” em branco e “Avançar”, 
“Avançar” novamente e “Gravar”, o Sistema emitirá a seguinte informação: 

 
 
 

14- Verificação de valores entre SPIUnet e SIAFI 
 
Para verificar se os valores do SPIUnet estão de acordo com o SIAFI, deverá fazer o 
seguinte: 
 
Clicar em “Consulta” em seguida “Contabilização SIAFI” 
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Aparecerá a seguinte tela, preenchendo os seguintes campos: 
 

 
Em resposta o sistema emitirá a seguinte informação que deverá se impressa: 
 

 
Em seguida verificar o “Balancete” da UG no SIAFI e imprimir. 
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Fazer o comparativo, se o valor contido no SPIUnet, no campo Valor enviado ao 
SIAFI é igual ou diferente do contido no balancete no SIAFI na conta 
1.4.2.1.1.1.10.00 – Imóveis de Uso Especial 
 
 

15- Doação de imóvel pela União a outro Órgão 
 
Caso a União faça uma doação de um imóvel para algum Órgão da Administração 
Federal Indireta, deverá atualizar as informações no RIP Utilização, alterando o 
campo “Regime”, para “Doação com Encargo”, dessa forma: 
 
 

 
 

Em seguida preencher os campos solicitados na tela seguinte: 
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O SPIUnet encaminhará as informações para o SIAFI, que atualizará os dados e 
retornará com a emissão de uma Nota de Lançamento. 
 
Em seguida deverá cancelar o RIP, conforme tela abaixo, pois apesar de não estar 
contabilizado no SIAFI, ainda permanecerá ativo na UG. 
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Deverá a Superintendência solicitar ao Órgão da Administração Federal Indireta que 
está recebendo o imóvel em doação que faça o cadastro desse imóvel no SPIUnet. 
Quando a Unidade Gestora for cadastrar o imóvel no SPIUnet aparecerá a seguinte 
mensagem: 
 

 
 
Esta situação não impede que a Unidade Gestora faça o cadastro do imóvel, basta 

que clique em   e o Sistema abrirá a tela para que possa inserir as 
informações. 
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16- Telas de erros no SPIUNET 

 

CONSULTAR UNIDADE GESTORA 

 

Ao consultar uma Unidade Gestora e aparecer a seguinte mensagem: 

 

 

 

Ou, quando o servidor da SPU/UF for cadastrar um usuário aparecer a seguinte 
mensagem: 
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O usuário deverá proceder a seguinte maneira: 

 - Entrar em contato com a SPU/OC, informando o ocorrido e solicitando a inclusão 
da Unidade Gestora no SPIUnet. 

Deverá informar os seguintes dados: 

 - Nome da Unidade Gestora; 

 - Número da Unidade Gestora; 

 - Unidade Gestora Contábil; 

 - Número da Gestão; e 

 - Outras Gestões, se houverem. 

 

ATUALIZAR DADOS NO RIP UTILIZAÇÃO 

Ao atualizar as informações no RIP Utilização, que tenha benfeitorias, aparecer a 
seguinte mensagem: 

 

 

O usuário deverá proceder da seguinte maneira: 

 - Clicar em “Retornar” e deixar em branco o campo “CUB”. 

 

Quando um usuário acessa um RIP para fazer qualquer atualização e aparece a 
seguinte mensagem: 
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Isto quer dizer que, o usuário não tem permissão para alterar os dados daquele RIP, 
pois o mesmo não está na Unidade Gestora a que está cadastrado. 

 

Quando um usuário vai atualizar dados constantes no RIP Utilização que refletem no 
SIAFI e aparecer a seguinte mensagem: 

 

 

 

Isto quer dizer que, o SIAFI verificou os dados do usuário, comparou o CPF, e por 
algum motivo não deixou o servidor acessar o sistema para atualizar os dados. 

Sendo assim, o usuário deverá entrar em contato com o cadastrador do SIAFI, da 
sua Unidade Gestora para verificar o motivo do não acesso.  

Lembrando que, para atualizar os dados no SIAFI o usuário deverá ter o perfil de 
“Executor”, no SIAFI. 

 

 

DADOS DO TERRENO – RIP IMÓVEL 

 

Ao consultar um imóvel e aparecer a seguinte mensagem: 

 

 

 

 

Não se desespere. 

A SPU estabeleceu faixas referenciais de Valor do m² para terrenos 
Urbanos entre R$1,00 e R$500,00 o m² e terrenos Rurais entre R$0,01 e R$50,00 o 
m². O sistema emitirá uma mensagem de alerta se o valor do m² lançado estiver fora 
dessas faixas estabelecidas.  
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Considerando que, os valores acima mencionados estão defasados, tal 
alerta deverá ser desconsiderado, mantendo o valor informado. 

 

Quando aparece a seguinte mensagem: 

 

 

 

Quer dizer que o usuário fracionou o imóvel, criando uma nova utilização. 

Para que esta mensagem desapareça faz-se necessário que o usuário acesse 
o RIP Utilização e altere a “Fração Ideal”, pois o Sistema faz a soma das frações 
ideais, se a soma for igual ou menor do que 1, não aparece a mensagem, se a soma 
for maior do que 1, aparecerá a mensagem. 

 

TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS(UG) 

 

Para se fazer uma transferência entre Unidades Gestoras, o primeiro passo é a 
Unidade Gestora que vai transferir o imóvel solicitar ao interessado, que informe a 
Unidade Gestora e a Gestão, para transferência do imóvel. 

Quando uma Unidade Gestora for fazer a transferência de um RIP para outra 
Unidade Gestora e aparecer a seguinte mensagem: 

 

 

Deverá clicar em “Retornar” e alterar a “Data Fim” para o dia em que está 
sendo realizada a transferência . 

Obs.: O SPIUnet deixa concluir a transferência de UG quando a “Data Fim” for 
uma data anterior ou a do dia da transferência, se for uma data posterior ele vai 
criticar. 
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Quando aparecer a seguinte mensagem: 

 

 

Deverá verificar junto à Secretaria do Patrimônio da União, se a UG e a 
Gestão, que irá receber o imóvel já se encontram cadastradas no SPIUnet. 

 

Quando aparecer a seguinte mensagem: 

 

 

 

A Unidade Gestora deverá entrar em contato com a SPU/UF do Estado para 
verificar a situação. 
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17- Legislação 

Decreto nº 99.672, de 06 de novembro de 1990. 

 

 

Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 99.672, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990. 

 
Dispõe sobre o Cadastro Nacional de 
Bens Imóveis de propriedade da União e 
dá outras providências. 

      O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, da Constituição,  

        DECRETA: 

        Art. 1° O Cadastro de bens imóveis de propriedade da União, organizado e 
mantido pelo Departamento do Patrimônio da União (DPU), da Secretaria da 
Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, passa 
denominar-se Cadastro Nacional de Bens Imóveis da União. 

        Parágrafo único. A cada imóvel incluído no Cadastro será atribuído um registro 
cadastral numérico, denominado Registro Imobiliário Patrimonial (RIP).  

        Art. 2° O DPU fará o registro do imóvel de propriedade da União no Cadastro, de 
ofício ou à vista de Documento de Cadastro Nacional de Bens Imóveis da União. 

        Parágrafo único. O modelo de documento será aprovado pelo DPU, que 
promoverá a sua distribuição.  

        Art. 3° Os órgãos públicos federais restituirão ao DPU, no prazo de sessenta 
dias, a contar da data do seu recebimento, o documento de que trata o artigo 
anterior, devidamente preenchido, relativamente a cada imóvel de propriedade da 
União que esteja sob sua jurisdição.  

        § 1° A oportuna restituição do documento será promovida pelas Secretarias de 
Administração Geral dos Ministérios Civis ou órgãos equivalentes dos Ministérios 
Militares e da Presidência da República.  

        § 2° O disposto neste artigo aplica-se às autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pela União, que tenham sob sua administração, por qualquer 
fundamento, imóveis de propriedade da União.  

        Art. 4° O DPU expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste 
decreto.  

        Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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        Art. 6° Revogam-se o Decreto n° 99.184, de 15 de março de 1990, e as demais 
disposições em contrário.  

Brasília, 6 de novembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.  

FERNANDO COLLOR  

Zélia M. Cardoso de Mello  

 

Portaria Conjunta nº 1.110, de 19 de novembro de 1990 
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Instrução Normativa nº 12, de 26 de novembro de 1991 
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Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Mensagem de veto 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

        § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

        § 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

        § 3o Nas referências: 

        I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 

        a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público; 

        b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes; 

        II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

        III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do 
Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

        Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

        I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

        II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

        III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, 
excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 
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        IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 
deduzidos: 

        a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional 
ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 
239 da Constituição; 

        b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

        c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu 
sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira 
citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 

        § 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em 
decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

        § 2o Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do 
Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o 
inciso V do § 1o do art. 19. 

        § 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em 
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO 

Seção I 

Do Plano Plurianual 

        Art. 3o  (VETADO) 

Seção II 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

        Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 

        I - disporá também sobre: 

        a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

        b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b 
do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

        c)  (VETADO) 

        d)  (VETADO) 

        e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos; 

        f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas; 

        II -  (VETADO) 

        III -  (VETADO) 
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        § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes. 

        § 2o O Anexo conterá, ainda: 

        I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

        II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, 
e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

        III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

        IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

        a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador; 

        b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

        V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

        § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

        § 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os 

objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para 
seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente. 

Seção III 

Da Lei Orçamentária Anual 

        Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano 
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

        I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com 
os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 

        II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem 
como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias 
de caráter continuado; 

        III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 

        a)  (VETADO) 

        b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

        § 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 
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        § 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de 
crédito adicional. 

        § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a 
variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 

        § 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada. 

        § 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 
conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição. 

        § 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco 
Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os 
destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 

        § 7o  (VETADO) 

        Art. 6o  (VETADO) 

        Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de 
reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à 
aprovação dos balanços semestrais. 

        § 1o O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e 
será consignado em dotação específica no orçamento. 

        § 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão 
demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da 
União. 

        § 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os 
custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas 
cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. 

Seção IV 

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas  

        Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 

diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo 
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 

        Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele 
em que ocorrer o ingresso. 

        Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar 
o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
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        § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e 

legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a 
limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 

avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão 
referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e 
municipais. 

        § 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do 
Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos 
balanços. 

        Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de 
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de 
observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 

CAPÍTULO III 

DA RECEITA PÚBLICA 

Seção I 

Da Previsão e da Arrecadação 

        Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. 

        Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não 
observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

        Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos 

das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de 
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 
três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo 
e premissas utilizadas. 
        § 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro 
ou omissão de ordem técnica ou legal. 

        § 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao 
das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério 

Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da 
corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 
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        Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 

Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, 
das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 
cobrança administrativa. 

Seção II 

Da Renúncia de Receita 

        Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste 
artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

        § 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

        I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da 
Constituição, na forma do seu § 1o; 

        II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

CAPÍTULO IV 

DA DESPESA PÚBLICA 

Seção I 

Da Geração da Despesa 

        Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

        Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 

da despesa será acompanhado de: 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subseqüentes; 
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        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

        § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, 
ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercício; 

        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não 
infrinja qualquer de suas disposições. 

        § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas. 

        § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

        I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

        II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

Subseção I 

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 

        Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 

medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios. 

        § 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

        § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a 

despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido 
no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

        § 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as 
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das 
medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

        § 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 

        § 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

Seção II 
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Das Despesas com Pessoal 

Subseção I 

Definições e Limites 

        Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 

        § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 

servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

        § 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

        Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

        I - União: 50% (cinqüenta por cento); 

        II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

        III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

        § 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 

        I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

        II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

        III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição; 

        IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que 
se refere o § 2o do art. 18; 

        V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com 
recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 
da Emenda Constitucional no 19; 

        VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 

        a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

        b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 

        c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o 
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 

        § 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de 
sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
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        I - na esfera federal: 

        a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas da União; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três 
por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 
da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média 
das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, 
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar; 

        d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 

        II - na esfera estadual: 

        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

        III - na esfera municipal: 

        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 

        b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

        § 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus 
órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente 
líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta 
Lei Complementar. 

        § 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

        I - o Ministério Público; 

        II - no Poder Legislativo: 

        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 

        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 

        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  

        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;  

        III - no Poder Judiciário: 

        a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 

        b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 

        § 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do 
inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1o. 
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        § 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos 
nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% 
(quatro décimos por cento). 

        § 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros 
correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos 
percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 6o  (VETADO) 

Subseção II 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 

        Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não 
atenda: 

        I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 
e no § 1o do art. 169 da Constituição; 

        II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo 
Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada 
ao final de cada quadrimestre. 

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, 
salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

        II - criação de cargo, emprego ou função; 

        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

        IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança; 

        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

        Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os 
limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual 
excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no 
primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da 
Constituição. 

        § 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado 
tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide 
ADIN 2.238-5) 

        § 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5) 
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        § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente 
não poderá:  

        I - receber transferências voluntárias; 

        II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

        III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

        § 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o 
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no 
art. 20.  

Seção III  

Das Despesas com a Seguridade Social 

        Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado 

ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da 
Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17. 

        § 1o É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de: 

        I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação 
pertinente; 

        II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

        III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

        § 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência 
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos 
pensionistas. 

CAPÍTULO V 

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

        Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega 

de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 

        § 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias: 

        I - existência de dotação específica; 

        II -  (VETADO) 

        III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

        IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

        a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos 
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele 
recebidos; 
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        b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

        c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 

        d) previsão orçamentária de contrapartida. 

        § 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

        § 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes 

desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência 
social. 

CAPÍTULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

        Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 

físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 

        § 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas 
e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e 
o Banco Central do Brasil. 

        § 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a 
participação em constituição ou aumento de capital. 

        Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não 

esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres 
não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

        Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de 
dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou 
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei 
orçamentária. 

        Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de 

operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante 
a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

        § 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, 
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

        § 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições 
financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias. 

CAPÍTULO VII 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO  

Seção I 

Definições Básicas 
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        Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

        I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

        II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive 
os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

        III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

        IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

        V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária. 

        § 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas 
pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 

        § 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

        § 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

        § 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada 
exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito 
autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização 
monetária. 

Seção II 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

        Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da 
República submeterá ao: 

        I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como 
de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo; 

        II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida 
mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da 
demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o 
disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

        § 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 

        I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas 
estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 

        II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo; 

        III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 

        IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 
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        § 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser apresentadas 
em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. 

        § 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da receita 
corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação 
que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. 

        § 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida 
consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.  

        § 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao 
Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições 
previstos nos incisos I e II do caput. 

        § 6o Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de 
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República 
poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. 

        § 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem 
sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 

Seção III 

Da Recondução da Dívida aos Limites 

        Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final 
de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

        § 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

        I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação 
de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 

        II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre 
outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 

        § 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente 
ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

        § 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite 

no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

        § 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 
ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

        § 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da 
dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

Seção IV 

Das Operações de Crédito 

Subseção I 

Da Contratação  

        Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à 
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles 
controladas, direta ou indiretamente. 
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        § 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 
operação e o atendimento das seguintes condições: 

        I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, 
em créditos adicionais ou lei específica; 

        II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, 
exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

        III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

        IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; 

        V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

        VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

        § 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária 
ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. 

        § 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o 
total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, 
observado o seguinte: 

        I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou 
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de 
competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; 

        II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de 
capital; 

        III -  (VETADO) 

        § 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o 
Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas 
interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão: 

        I - encargos e condições de contratação; 

        II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito e concessão de garantias. 

        § 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 
compensação automática de débitos e créditos. 

        Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, 
exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a 
operação atende às condições e limites estabelecidos. 

        § 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada 
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento 
de juros e demais encargos financeiros. 

        § 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada 
reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

        § 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-

se as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 
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        § 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o 
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 3o do art. 32. 

Subseção II 

Das Vedações  

        Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após 
a publicação desta Lei Complementar. 

        Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente 
ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive 
suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente. 

        § 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira 
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se 
destinem a: 

        I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

        II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

        § 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União 
como aplicação de suas disponibilidades. 

        Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

        Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no 
mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de 
emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

        Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

        I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 
legislação; 

        III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, 
não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços. 

Subseção III 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

        Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de 
caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as 
seguintes: 

        I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 

        II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de 
cada ano; 
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        III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta 
substituir; 

        IV - estará proibida: 

        a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada; 

        b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

        § 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o 
inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput. 

        § 2o As operações de crédito por antecipação de receitas realizadas por Estados ou Municípios 
serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo 
competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 

        § 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do 
crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição 
credora. 

Subseção IV 

Das Operações com o Banco Central do Brasil 

        Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às 
vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

        I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 
2o deste artigo; 

        II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da 
dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e 
venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta; 

        III - concessão de garantia. 

        § 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do 
Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado 
mediante novas operações de venda a termo. 

        § 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para 
refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 

        § 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas 
no dia, em leilão público. 

        § 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na 
carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida 
mobiliária. 

Seção V 

Da Garantia e da Contragarantia 

        Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, 
observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as 
condições estabelecidos pelo Senado Federal. 
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        § 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou 
superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a 
suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte: 

        I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

        II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, 
poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de 
transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o 
respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

        § 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição 
federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente 
que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o recebimento de transferências 
voluntárias. 

        § 3o  (VETADO) 

        § 4o  (VETADO) 

        § 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

        § 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e 
subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

        § 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por: 

        I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas 
mesmas condições; 

        II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 

        § 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 

        I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições 
financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

        II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, 
direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. 

        § 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os 
Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. 

        § 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos 
ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 

Seção VI 

Dos Restos a Pagar 

        Art. 41.  (VETADO) 

        Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
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CAPÍTULO VIII 

DA GESTÃO PATRIMONIAL 

Seção I 

Das Disponibilidades de Caixa 

        Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme 
estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 

        § 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 
da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e 
aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e 
prudência financeira. 

        § 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1o em: 

        I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos 
às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 

        II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas 
empresas controladas. 

Seção II 

Da Preservação do Patrimônio Público 

        Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei 
aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

        Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as de créditos adicionais 

só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

        Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do 
envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 

        Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o 
atendimento do disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da 
indenização. 

Seção III 

Das Empresas Controladas pelo Setor Público 

        Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e 

metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, 
sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da Constituição. 

        Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em 
que informará: 

        I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, 
comparando-os com os praticados no mercado; 
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        II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação; 

        III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com 
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

        Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

        Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

        I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

        II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da 
Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes 
a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados 
referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

       Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo 
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

        Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e 
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos 
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 
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Seção II 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 

        Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará as seguintes: 

        I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a 
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; 

        II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de 
competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime 
de caixa; 

        III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, 
inclusive empresa estatal dependente; 

        IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos; 

        V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de 
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a 
evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza 
e o tipo de credor; 

        VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos 
recursos provenientes da alienação de ativos. 

        § 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. 

        § 2o  A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central 
de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67. 

        § 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

        Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, 
nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, 
e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 

        § 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos 
seguintes prazos: 

        I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril; 

        II - Estados, até trinta e um de maio. 

        § 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja 

regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 

Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

        Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos os 
Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e 
composto de: 
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        I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 

        a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada; 

        b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa 
liquidada e o saldo; 

        II - demonstrativos da execução das: 

        a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão 
atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a 
realizar; 

        b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação 
inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício; 

        c) despesas, por função e subfunção. 

        § 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente 
nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. 

        § 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 

2o do art. 51. 

        Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

        I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, 
assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 

        II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50; 

        III - resultados nominal e primário; 

        IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 

        V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os 
pagamentos realizados e o montante a pagar. 

        § 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de 
demonstrativos: 

        I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 
32; 

        II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos; 

        III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela 
decorrentes. 

        § 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

        I - da limitação de empenho; 

        II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão 
fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.  

Seção IV 

Do Relatório de Gestão Fiscal 
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        Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos 

referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

        I - Chefe do Poder Executivo; 

        II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme 
regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

        III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório 
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

        IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

        Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de 
cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 55. O relatório conterá: 

        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes: 

        a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

        b) dívidas consolidada e mobiliária; 

        c) concessão de garantias; 

        d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

        e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

        II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 

        III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

        a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

        b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

        1) liquidadas; 

        2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do 
art. 41; 

        3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

        4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

        c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 

        § 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá 
apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III. 

        § 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que 
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

        § 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o 

do art. 51. 
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        § 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, 
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 

Seção V 

Das Prestações de Contas 

        Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas 

próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério 
Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo 
Tribunal de Contas. 

        § 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

        I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
consolidando as dos respectivos tribunais; 

        II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais 
tribunais. 

        § 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 

57 pela comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente das 
Casas Legislativas estaduais e municipais. 

        § 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou 
tomadas. 

        Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 
sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas 
leis orgânicas municipais. 

        § 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil 
habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 

        § 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou 
órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. 

        Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à 
previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como 
as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 

Seção VI 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

        Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema 
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas 
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 

        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23; 

        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
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        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 
constitucionais e as desta Lei Complementar; 

        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 

        § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 
constatarem: 

        I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o; 

        II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; 

        III - que os montantes das dívidas consolidadas e mobiliária, das operações de crédito e da 
concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites; 

        IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei; 

        V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 
irregularidades na gestão orçamentária. 

        § 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total 
com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20. 

        § 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o 
do art. 39. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei 
Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de 
garantias. 

        Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema 
centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de 
empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda. 

        Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros 
entes da Federação se houver: 

        I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 

        II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

        Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por: 

        I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final do semestre; 

        II - divulgar semestralmente: 

        a)  (VETADO) 

        b) o Relatório de Gestão Fiscal; 

        c) os demonstrativos de que trata o art. 53; 

        III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 
de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 5o a partir 
do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar. 
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        § 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o 
encerramento do semestre. 

        § 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, 
enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de 
retorno ao limite definidos para os demais entes. 

        Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a 
modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com 
vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. 

        § 1o A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e 
na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 
48 em meio eletrônico de amplo acesso público. 

        § 2o A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por 
intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações 
externas. 

        Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da 
União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar 
a situação: 

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 
70; 

        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no 
art. 9o. 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, 
decretado na forma da Constituição. 

        Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento 
real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual 
ou superior a quatro trimestres. 

        § 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno 
Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. 

        § 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos 
PIB nacional, estadual e regional.  

        § 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 

        § 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e 
cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado 
em até quatro quadrimestres. 

        Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por 
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades 
técnicas representativas da sociedade, visando a: 

        I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 

        II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto 
público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão 
fiscal; 
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        III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de 
contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas 
e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle 
social; 

        IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

        § 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público 
aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento 
social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei 
Complementar. 

        § 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 

        Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover 
recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. 

        § 1o O Fundo será constituído de: 

        I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados 
na operacionalização deste; 

        II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser 
vinculados por força de lei; 

        III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e 
no inciso II do art. 195 da Constituição; 

        IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a 
Previdência Social; 

        V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 

        VI - recursos provenientes do orçamento da União. 

        § 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. 

        Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social 
para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de 
contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

        Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício 
anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 
19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, 
gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, 
entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 

        Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às 
sanções previstas no § 3o do art. 23. 

        Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro 

exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com 
pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita 
corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez 
por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20. 
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        Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não 

poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor 
desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. 

        Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o 
Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais 
normas da legislação pertinente. 

        Art. 73-A.  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para 
denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o 
descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

        Art. 73-B.  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações 
dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

        I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 
(cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem 
mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.  
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de 
publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        Art. 73-C.  O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das 
determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à 
sanção prevista no inciso I do § 3o do art. 23. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

        Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999. 

        Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Martus Tavares 
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Portaria Nº 206, de 8 de dezembro de 2000. 

 
A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso da competência estabelecida no Decreto no  
3.224, de 28 de outubro de 1999, Anexo I, Art. 28, incisos I, II  e IV, e considerando que o Decreto no  
99.672, de 6 de novembro de 1990, institui o Cadastro Nacional de Bens Imóveis da União e 
determina aos órgãos públicos federais, que tenham sob a sua jurisdição imóveis de propriedade da 
União, o preenchimento do Documento de Cadastro Nacional – DCN,  

considerando que a Portaria Conjunta no  1.110, de 19 de novembro de 1991, estende aos imóveis 
de propriedade das Autarquias e Fundações Públicas as determinações contidas no Decreto no  
99.672/90,  
considerando que o Cadastro Nacional de Bens Imóveis da União, denominado Sistema Patrimonial 
Imobiliário da União – SPIU, não está atendendo de forma eficiente às demandas ditadas para uma 
boa administração patrimonial, resolve: 
 
Art. 1º Instituir o Sistema de Próprios Nacionais – SPN2000, como o sistema de recadastramento dos 
imóveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas; que substituirá o Sistema Patrimonial 
Imobiliário da União – SPIU, a partir de janeiro de 2002, com a denominação de SPIUnet. 
 
Art. 2º Os órgãos públicos federais, as Autarquias e as Fundações Públicas deverão recadastrar, no 
SPN2000, os imóveis sob sua jurisdição ou de sua propriedade, preenchendo todos os campos 
obrigatórios para a aceitação do registro.  

Parágrafo único.  Caberá à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, atualizar o SPIU com as informações já digitadas no SPN2000 e disponibilizar à 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF, os dados para a elaboração do Balanço Patrimonial da 
União. 

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MARIA JOSÉ VILALVA BARROS LEITE 
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Portaria Interministerial nº 322, de 23 de agosto de 2001. 

 
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e a 
SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no 
artigo 5.º, do Decreto n.º 3.589, de 6 de setembro de 2000; e no artigo 28, do Anexo I, do 
Decreto n.º 3.224, de 28 de outubro de 1999, respectivamente, e 
 
considerando ser indispensável o gerenciamento e o registro contábil dos imóveis utilizados 
pelo Serviço Público Federal, possibilitando o aproveitamento eficaz de suas ocupações, 
evitando despesas adicionais com aquisições ou locações desnecessárias; 
 
considerando que para um efetivo gerenciamento, torna-se indispensável o conhecimento 
permanente e atualizado dos imóveis da União; 
 
considerando a substituição do Sistema Patrimonial Imobiliário da União - SPIU pelo Sistema 
SPIUnet, conforme previsto na Portaria SPU nº 206, de 08 de dezembro de 2000, resolvem: 
 
Art. 1º Determinar a realização, até 10 de dezembro de 2001, do recadastramento, no 
SPN2000, dos imóveis sob a jurisdição dos órgãos Públicos Federais, Autarquias, Fundações 
Públicas e Empresas Estatais dependentes, nos termos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000. 
Parágrafo único. As Unidades Gestoras não providenciarão acertos dos dados no Sistema 
SPIU para os registros já atualizados no SPN2000. 
 
Art. 2º Definir a base de dados do SPIUnet como principal fonte alimentadora do SIAFI para 
efeito de contabilização dos imóveis, mantendo a contínua e tempestiva compatibilidade entre 
as informações existentes nos Sistemas. 
 
Art. 3º A Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria do Patrimônio da União, por meio da 
Coordenação-Geral de Contabilidade e da Gerência de Área de Próprios Nacionais, 
respectivamente, expedirão as instruções complementares necessárias à execução do 
disposto nesta Portaria. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
 
FÁBIO DE OLIVEIRA BARBOSA          MARIA JOSÉ VILALVA BARROS LEITE 
Secretário do Tesouro Nacional               Secretária do Patrimônio da União 
 
 

Publicada no Diário Oficial de 27.08.2001. 
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Orientação Normativa – GEAPN – 007, de 24 de dezembro de 2002 
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Memorando Circular 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2018.
À
SAD
Assunto: Reavaliação de imóveis. Nova sistemática. Para

conhecer e deliberar.
 
 
 
Senhor Secretário,
 
 
 
 
Em resposta ao Despacho 0291745, apresentamos

relatório do Sistema de Geranciamento dos Imóveis de Uso Especial
da União - Spiunet e Manual do referido sistema, ao tempo em
informamos que o item 13, do Manual, 0393938, fls. 89, nos informa
que: 

 
13- Avaliação de Imóvel
A Avaliação de um imóvel ocorre nas seguintes
situações:
a – Data de Avaliação vencida;
b – Quando é concluída qualquer obra no imóvel; ou
c – A qualquer tempo que a UG responsável pelo
imóvel achar
necessário.

 
A SCON através da 0288564 apresenta data de

reavaliação dos imóveis da União sob responsabilidade deste
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Regional, ao tempo em que requer apreciação e deliberação quanto à
realização de procedimento de reavaliação.

 
Esta Seção de Administração de Prédios e Veículos tem

atuado com prudente diligência na manutenção do controle sobre os
imóveis utilizados por este Regional, através do registro do imóvel e
de suas benfeitorias no sistema SPIUnet, bem como do registro dos
custos no Sistema de Registro de Imóveis e Gerenciamento de
Custos - SIGEC, desenvolvido pelo TSE.

 
No entanto, para a realizar a reavaliação dos 11 (onze)

imóveis, indicados pela SCON, faz-se necessária a análise de previsão
orçamentária ou de remanejamento junto à SGO/COFIN.

 
Ressaltamos que o SPIUnet nos informa que não existem

pendências SIAFI relativas à nossa UG, 0460899.
 
Importa relatar que em treinamento realizado no último

dia 05, no TSE, no qual participaram servidora desta Sapecv e o
Coordenador da Cofin, o Chefe da Seção de Gerenciamento de
Custos, Marcelo Prates Granjeiro, informou sobre o Programa de
Modernização da Gestão do Patrimônio da União, através do qual a
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) substituirá o SPIUnet e
mais outros três sistemas existentes (SIAPA, SARP e CIF) pelo  novo
Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais - SPUnet,
através do qual será realizada a avaliação e contabilização dos
imóveis públicos pertencentes ou utilizados pela União, autarquias e
fundações públicas federais
(http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/patrimonio-da-
uniao/spunet).

 
Neste sentido, esta Sapev entende, s.m.j., ecomicamente

mais viável que se aguarde a implantação no novo Sistema de Gestão
do Patrimônio Imobiliário da União, cuja integração com o SIGEC
proporcionará soluções para promover um melhor aproveitamento do
potencial do patrimônio imobiliário da União, inclusive com previsão
de automatizar a avaliação do imóveis da União.

 
Assim, remetemos o procedimento a Vossa Senhoria para

conhecer e deliberar.
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Respeitosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Assistente IV da Sapev
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Sapev

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 07/11/2018, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO,
Assistente IV, em 07/11/2018, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0393939 e o código CRC 4636916B.

0008033-79.2017.6.02.8000 0393939v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2018.
Submeto a proposição veiculada no Despacho

SAPEV 0393939 à análise e avaliação do ilustre Coordenador
Orçamentário e Financeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2018, às 19:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0484103 e o código CRC C8FEC34E.

0008033-79.2017.6.02.8000 0484103v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.
À SCON (c/c p SAPEV e GSAD p ciência),
Sr. Chefe,
Diante do despacho SAD (0484103), considerando

também o exposto na Informação 4659 (0288453) encaminho,
para análise e manifestação, o despacho SAPEV (0393939)
contendo sugestão sobre a sistemática de reavaliação de
imóveis.

Entendo, a priori, que não obstante as
determinações legais, necessário avaliar também a exigência
da reavaliação sobre o prisma da economicidade, custo x
benefício e atual restrição orçamentária imposta à toda Justiça
Eleitoral. 

Se houver conflito entre a exigência normativa e os
princípios acima elencados, sugiro uma consulta à SPU ou ao
STN, se necessário.

Atenciosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/03/2019, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510270 e o código CRC AAF4794F.

0008033-79.2017.6.02.8000 0510270v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.
À SAPEV.
(c/c COFIN).
 
Prezados,
 
Tratam os autos da reavaliação de imóveis da União em

uso por este Regional.
 
Não obstante a regularidade indicada pelo documento

juntado no evento 0460899, importa mencionar que não se elucida
quais são os parâmetros ali abrangidos, pois, por exemplo, não há
qualquer menção ao vencimento da data de avaliação informada para
cada imóvel. De modo a ilustrar tal situação, observe-se o imóvel
registrado sob o RIP de Utilização 2705 00041.500-2 que tem
Data Avaliação 21/11/2014 e Data Validade 21/11/2016
(0511073).

 
Desta feita, convém apresenar o disposto na macrofunção

020335 do manual SIAFI, que nos diz:
 

4 REAVALIAÇÃO
4.1 - As reavaliações devem ser feitas utilizando-se o
valor justo ou o valor de mercado na data de
encerramento do Balanço Patrimonial, pelo menos:
a ) Anualmente, para as contas ou grupo de contas
cujos valores de mercado variarem
significativamente em relação aos valores
anteriormente registrados;
b ) A cada quatro anos, para as demais contas ou
grupos de contas.
4.2 - Essa reavaliação somente será efetuada se o
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valor líquido contábil sofrer modificação significativa.
Deve-se sempre levar em conta a relação custo-
benefício e a representatividade dos valores.
4.4.2 - É importante salientar que se um item do
ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que
toda a classe de contas do ativo imobilizado à qual
pertence esse ativo seja reavaliada. (grifo nosso)

 
Assim, percebe-se que caso haja variação significativa no

valor de mercado dos bens imóveis, pois componentes do mesmo
grupo de contas, a reavaliação deve ser feita anualmente e, não
havendo, a cada quatro anos.

Ante o exposto, remeto os autos para apreciação,
inclusive observando o noticiado no Despacho SAPEV 0393939,
notadamente quanto aos desenvolvimentos em curso (SPUnet) e ao
aspecto viabilidade econômica.

 
Por derradeiro, informo, desde já, que a identificação

contábil dos bens abrangidos por este procedimento são os
constantes no anexo juntado no evento 0511156.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 08/03/2019, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510809 e o código CRC 36225347.

0008033-79.2017.6.02.8000 0510809v1
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07/03/2019 SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - 07/03/2019

http://spiunet.spu.planejamento.gov.br/consulta/Cons_Utilizacao.asp?NU_RIP=2705000415002 1/2

Consulta

 Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
 
Identificação do Imóvel

Rip: 2705 00040.500-7 Certificado: Não

 
Endereço do Imóvel

Tipo de Logradouro: Rua
Logradouro: GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA

Número: S/N
Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE Município: 2705 - ARAPIRACA
CEP: 57312-630 UF: AL - Alagoas

 
Dados do Terreno

Conceituação: Nacional interior
Área Terreno (m²): 720,00 Natureza: Urbano

Valor m²(R$): 390,00 Valor do Terreno (R$): 280.800,00
Fração Ideal: 1,0000000

Memorial do Terreno:  
Frente: 24,00 m com a Rua Gervásio de Oliveira Lima; 

 Lado Direito: 30,00m com o lote nº 03 do 
 Residencial Marques Freire; Lado Esquerdo: 30,00m com o lote nº 06 do 

 Residencial Marques Freire; Fundos: 24,00m com os lotes nº 19 e 20 do 
 Residencial Marques Freire.

 
Dados da Benfeitoria do Imóvel

Área Construída (m²): 513,85 Pavimentos: 2
Tipo de Estrutura: Industrial e residencial médio

Fator KP: Casas e sobrados ou construções de tamanho médio
Denominação do Prédio: Sede dos Cartórios Eleitorais de Arapiraca
Memorial da Benfeitoria:  

Casa residencial construída em alvenaria, coberta 
 de telhas.

 
Dados do Imóvel

Tipo do Imóvel: Edifício / Prédio
Fator Corretivo: 1,00 Data Avaliação: 21/11/2014

Data de Cadastro: 21/11/2014
Nível de Rigor: Estimativa de Valor (24 meses) Prazo Validade: 21/11/2016

Valor do Terreno (R$): 280.800,00
Valor Benfeitorias Utilizações (R$): 879.200,00

Valor do Imóvel (R$): 1.160.000,00
Tipo de Vocação: Serviço Público

Tombo/Arquivamento:

 
Registro Cartorial do Imóvel

Cartório/Ofício: Serviço de 1º Ofício de Arapiraca
Registro/Matrícula: 83862 Data Registro: 29/09/2014

Livro Cartório: 2 Folhas Cartório: 01

 
Dados Complementares do Imóvel

Forma de Aquisição: Compra
Proprietário Anterior: JCV Administradora de Bens Ltda.

Fundamento da Incorporação:
Encargos da Aquisição:

Imóvel Sub Judice: Não
Processo Apenso:

Processo Principal: 04982.000602/2014-15
Latitude/Longitude:

Direito Adquirido: Propriedade
Situação da Incorporação: Incorporado

Data da Incorporação: 21/11/2014

 
Proprietário Oficial
União (Adm. Pub. Fed. direta)

 
Observação
Não há dados a apresentar
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Identificação da Utilização

RIP Utilização: 2705 00041.500-2 Certificada: Não
Código UG/Gestão: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nro. Processo: 04982.000602/2014-15

 
Dados do Terreno da Utilização

Área Terreno Utilizada (m²): 720,00 Valor m² (R$): 390,00
Fração Ideal: 1,0000000 Valor do Terreno Utilizado(R$): 280.800,00

Memorial da Utilização:  
Frente: 24,00 m com a Rua Gervásio de Oliveira Lima; 

 Lado Direito: 30,00m com o lote nº 03 do 
 Residencial Marques Freire; Lado Esquerdo: 30,00m com o lote nº 06 do 

 Residencial Marques Freire; Fundos: 24,00m com os lotes nº 19 e 20 do 
 Residencial Marques Freire.

 
Dados da Benfeitoria da Utilização

Área Construída (m²): 513,85 CUB: 1.036,97
Conservação: novo

Tipo de Estrutura: Industrial e residencial médio
Idade Aparente: Menor que 5 anos

Fator KP: Casas e sobrados ou construções de tamanho médio
Valor da Benfeitoria (R$): 879.200,00

Padrão de Acabamento: Normal Uso: Público/residencial
Pavimentos: 2

Denominação do Prédio: 22ª e 55ª Zonas Eleitorais de Arapiraca
Memorial Benfeitoria:  

Casa residencial construída em alvenaria, coberta 
 de telhas.

 
Dados da Avaliação

Tipo de Destinação: Edifício / Prédio
Descrição da Destinação: Serviço Público

Descrição da Vocação: Residencial/Comercial
Fator Corretivo: 1,00 Data Avaliação: 21/11/2014
Nível de Rigor: Estimativa de Valor (24 meses) Prazo Validade: 21/11/2016

Valor da Utilização (R$): 1.160.000,00

 
Dados do Regime: Entrega - Administração Federal Direta

Data Início: 21/11/2014
Data Fim: 08/03/2015

Livro Registro GRPU: 3
Folhas Registro GRPU: 108/109
Averbação/Ratificação:

Data Averbação/Ratificação:

 
Observação da Utilização
Não há dados a apresentar

 
 
Informações extraídas em 07/03/2019    18:19

 
Imprimir

 Secretaria do Patrimônio da União
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imóveis tre al 1

RIP Inscrição Genérica CCor
Saldo Anterior                               

R$

Saldo Atual               

R$
Data Avaliação

2829000125008 PASSO DE CAMARAGIBE 136.751,71 136.751,71 28/01/16

2853000135006 RIO LARGO 518.272,83 518.272,83 28/01/16

Total 655.024,54 655.024,54 -

2705000415002 ARAPIRACA 1.160.000,00 1.160.000,00 21/11/14

2723000115007 CACIMBINHAS 130.101,55 130.101,55 13/11/18

2785000265009 MACEIÓ (PRAÇA SINIMBU) 5.189.521,14 5.189.521,14 28/01/16

2785003785003 FÓRUM CAPITAL 4.155.124,71 4.155.124,71 28/01/16

2787000065006 MAJOR ISIDORO 589.509,84 589.509,84 15/03/16

2793000145004 MARECHAL DEODORO 597.292,37 597.292,37 28/01/16

2825000305003 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1.237.402,27 1.237.402,27 28/01/16

2833000475007 PENEDO 315.000,00 315.000,00 14/11/13

2845000155006 PORTO CALVO 238.772,13 238.772,13 28/01/16

Total 13.612.724,01 13.612.724,01 -

2785004595003 MACEIÓ (NOVA SEDE) 6.800.000,00 6.800.000,00 02/12/14

Total 6.800.000,00 6.800.000,00 -

TOTAL GERAL 21.067.748,55 21.067.748,55

= TERRENOS/GLEBAS 123210103

= IMOVEIS RESIDENCIAIS / 

COMERCIAIS

123210101

= EDIFICIOS 123210102

TRE-AL. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Páginas:

UG Executora: 070011:TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Mês Lançamento: FEV/2019

Conta Contábil
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.
À SAD (c/c p SAPEV),
Sr. Secretário,
Atendendo ao despacho SAD (0484103), esta

Coordenadoria encaminhou os autos eletrônicos com
manifestação através do evento (0510270) e solicitando à
Seção de Contabilidade  manifestação quanto ao apontado
pela SAPEV no seu evento (0393939).

A  SCON, pronunciou-se através do despacho
(0510809).

Analisando os autos entendo que a análise da
Reavaliação deve se pautar, dentre outros aspectos, ao
apontado no item 4.2 da Macrofunção SIAFI 020335,
conforme transcrição abaixo:

"Essa reavaliação somente será efetuada
se o valor líquido contábil sofrer
modificação significativa, devendo-se levar
em conta a relação custo-benefício e a
representatividade dos valores".
 

É fato, portanto, que a reavalição é necessária, por
disposição normativa, e por maior transparência na 
representação do patrimônio da entidade.

Dessa forma, sugerimos que a área de engenharia
evidencie possível modificação significativa do valor de
mercado do bem, levando-se em conta a relação custo-
benefício e a representatividade desses valores, até que haja
uma definição mais clara, pela SPU, dos critérios de
reavalição automática.
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Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/03/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511556 e o código CRC 7A3F8EE3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
Em atenção ao Despacho SCON 0510809, solicito à

SAPEV juntar a estes autos os últimos laudos de avaliação dos
imóveis de que trata a lista de doc. 0511156.

A informação deverá vir acompanhada de quadro
resumo das avaliações com a indicação do imóvel, o valor
avaliado e o período de vigência da avaliação.

Destaco que neste caso se pede apenas as
avaliações dos imóveis próprios, conforme consta da já citada
lista de doc. 0511156.

Por fim, informo à SCON que antes dos registros de
ajuste no SPIUnet as avaliações serão encaminhadas à
SPU, para homologação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141093 e o código CRC 3C21D178.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO  FOLHA RESUMO 

 

Nº. do laudo: 2022.006.0031 (03) 

Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas      CNPJ: 06.015.041/0001-38                   

Proprietário: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas      CNPJ: 06.015.041/0001-38                   

Objetivo da avaliação:       orme NBR 14653-1 e NBR 14653-2 

Endereço completo do imóvel: 

Endereço: Avenida Josepha Holanda de Mello, s/n   

Cidade: São Jorge  Cidade: Maceió  UF: AL               CEP: 57.044-088         

Área do Terreno: 10.000,00 m² (conforme Termo de Referência SEI/TRE  AL - 1062114). 

Método (s) utilizado (s): Comparativo Direto de Dados de Mercado, conforme item 8.2.4. da ABNT NBR 

14653-2. 

Classificação quanto à liquidez: Normal 

Grau de fundamentação: III-conforme item 9 (Especificação das avaliações) da ABNT NBR 14653-2 

Grau de Precisão: II-conforme item 9 (Especificação das avaliações) da ABNT NBR 14653-2 
 

Resultado da avaliação: 
 

- Valor justo de mercado para venda em números redondos: 
 

Valor Mínimo: R$ 14.642.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e quarenta e dois mil reais) 

Valor Médio: R$ 17.226.000,00 (dezessete milhões e duzentos e vinte e seis mil reais) 

Valor Máximo: R$ 19.810.000,00 (dezenove milhões e oitocentos e dez mil reais) 
 

Dados e assinatura dos Responsáveis Técnicos do laudo de avaliação:  

 
 

  
                              Cláudio Amaral                                                  Ana Maria Cotrim Amaral 
                               Sócio/diretor                        Sócia/diretora 
                   Eng. Civil (CREA 0203566378)                                 Eng. Civil (CREA 0200695517) 

Local e data do laudo de avaliação:  

Maceió/AL, 08 de junho de 2022.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO
 

       Nº. do laudo: 2022.006.0031(03) 
 

1.0  INTERESSADO: 
 
Este trabalho foi solicitado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ: 06.015.041/001-38 
para determinar o valor mercadológico do imóvel, referenciado em 08/06/2022. 
 

2.0  PROPRIETÁRIO: 
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas     CNPJ: 06.015.041/0001-38.    
 

3.0  OBJETO DA AVALIAÇÃO: 
 
UT (Urbano  Terreno) 
 
Descrição Sumária:  
 
Trata-se de um terreno, situado à Avenida Josepha Holanda de Mello, s/n, bairro São Jorge, 
município de Maceió / AL, medindo 50,00 m de frente e de fundos, por 200,00 m de frente a fundos 
em ambos os lados; limitando-se pela frente com a avenida Josepha Holanda de Mello, e pelos 
fundos com a rua Sd. Noé, se fazendo uma área total de 10.000,00 m². 
 
Área do terreno:  10.000,00 m² (conforme Termo de Referência SEI/TER  AL -  1062114).
 

Posição georreferenciada:   S.:   9°37'25.0" 
W.:  35°42'24.0 

 
Documentação: Termo de Referência SEI/TER  AL -  1062114. 
 

 

4.0  FINALIDADE: 

 

O presente trabalho tem como finalidade determinar o valor justo de mercado do preço de 

compra/venda, nesta data, conforme Normas Brasileiras para avaliação de bens imóveis urbanos 

NBR 14653-1(Procedimentos Gerais), NBR 14653-2 (Imóveis Urbanos) e as normas do IBAPE  

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. 
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5.0  VISTORIA: 

                

Realizada em 25 de maio de 2022 (quarta-feira), às 15:42 hrs. 

 

 

6.0  DIAGNÓSTICO DO MERCADO 

 

O imóvel avaliando está localizado no bairro do São Jorge que é um bairro classe média de Maceió, 

capital do estado brasileiro de Alagoas, este bairro encontra-se entre os bairros Barro duro e Cruz 

das Almas, onde há grande fluxo de pessoas e vias muito movimentadas, além de pontos turísticos e 

grandes comércios. 

 

O avaliando encontra-se atualmente na principal avenida do bairro que liga a parte alta a parte baixa 

da cidade, onde está sendo construído grandes empreendimentos residências e comerciais, como 

também, próximo a praia de Cruz das Almas, nesta mesma avenida está localizado o shopping 

center (Parque Shopping), um grande supermercado (Atacadão), tornando a localização ainda mais 

valorizada. 

 

Maceió vivencia uma especulação imobiliária alta, em virtude da evasão de milhares de famílias 

que tiveram que sair de seus imóveis situados nos bairros afetados (Pinheiro, Bebedouro, Mutange e 

Farol), fazendo com que nas pesquisas encontrássemos poucos imóveis à disposição dos 

investidores, indicando, portanto, liquidez normal à normal/alta. 

 

 

7.0 - METODOLOGIA EMPREGADA: 
 
DCDM  Direto Comparativo de Dados de Mercado 

 
Justificativa da escolha do método: 

 
Na rotina das avaliações, comumente é utilizado o método conhecido como Comparativo Direto de 
Dados de Mercado, previsto tanto pela norma brasileira (NBR 14653-2) quanto pelas normas 
regionais IBAPE. O método propõe que o avaliador efetue uma pesquisa de mercado, coletando 
amostras de imóveis semelhantes ao imóvel avaliando, para posteriormente proceder a um 
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tratamento de dados, de forma a possibilitar uma comparação direta entre o valor das amostras e o 
valor que se busca do imóvel em questão. É a respeito da etapa do tratamento dos dados e das 
variáveis a serem levadas em consideração que entendemos ser necessário um aprofundamento das 
características analisadas na malha de amostras, para compor o valor final da forma mais justa e 
precisa possível. 
 
No presente trabalho, o tratamento dos dados será feito aplicandose a metodologia científica e com 
o emprego da inferência estatística, a partir da aplicação do Software SISDEA, objetivando reduzir 
ao máximo a interferência subjetiva do Avaliador. 
 
 

8.0  PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS  
 
Período de pesquisa:  janeiro a junho de 2022. 
Ref. ao anexo número: IV 
Tratamento dos dados: Inferência Estatística (anexo IV) 
Números de dados de mercado pesquisados: Terrenos (40) 
Número de dados considerados: Terrenos (32) 

 
 

TRATAMENTO DE DADOS 
 

Conforme pesquisas realizadas nos meses de janeiro a junho de 2022, vistoriando os terrenos 
disponíveis à venda na região e solicitando informações a pessoas idôneas e atuantes no mercado 
imobiliário da região, encontramos uma amostragem de 40 (quarenta) terrenos pesquisados e 32 
(trinta e dois) efetivamente considerados para efeito do modelo matemático para determinação do 
valor justo de mercado do terreno avaliando, conforme anexo IV.  

 
O avaliador considerou que as informações colhidas junto a terceiros são de inteira confiança para a 
elaboração deste Laudo Avaliatório.  
 
Foi empregado o aplicativo SISDEA  Software de Modelagem de Dados utilizando a Análise de 
Envoltória de Dados, a Regressão Múltipla e as Redes Neurais Artificiais, para realizar o tratamento 
através da inferência estatística, com a finalidade de determinar o modelo matemático mais 
adequado, conhecido como de regressão, que permite uma avaliação com grande isenção de 
subjetividade, e que, submetido a diversos testes previstos na Norma, transmite à avaliação a 
confiabilidade do rigor estatístico, explicando os valores encontrados no mercado imobiliário 
daquela localidade. 
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ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 
A especificação de uma avaliação está relacionada, tanto com o empenho do engenheiro de 
avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O 
estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a 
determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus 
elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das 
                

 
Todos os trabalhos elaborados de acordo com as precipitações da ABNT NBR 14653-2 serão 
denominados laudos de avaliação. O grau de fundamentação atingido deve ser explicitado no corpo 
do laudo. 

 
 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL 
 
O valor encontrado para o imóvel avaliando foi determinado pela Inferência Estatística, com uma 
amostragem de 32 (trinta e dois) terrenos considerados.   

 
 

CONSTRUÇÃO DO MODELO 
 
A presente avaliação busca a convicção do valor justo, real e atual do imóvel ao explicar as 
variações dos valores obtidos no mercado imobiliário através do ajustamento de uma equação de 
regressão múltipla que se baseia em parâmetros que possuem Significância comprovada. 

 
Foram utilizadas na modelagem de dados, as seguintes variáveis para determinação do valor justo 
de mercado do terreno: 
 

 Área do terreno  variável quantitativa, negativa, sendo utilizada para explicar as variações de 
preços de mercado devido à variação das áreas dos terrenos das amostras utilizadas no modelo, 
sendo sua medida em m²; 
 

 Número de Frentes  variável quantitativa, sendo utilizada para explicar as variações de preços de 
mercado devido à    variação de número de frentes dos terrenos das amostras utilizadas no modelo; 
 

 Setor censitário  variável proxy, positiva, é a mais complexa operação estatística realizada por um 
país, quando são investigadas as características de toda a população e dos domicílios do Território 
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Nacional, constituem a única fonte de referência para o conhecimento das condições de ida da 
população em todos os municípios e em seus recortes territoriais internos  distritos, subdistritos, 
bairros e classificação de acordo com a localização dos domicílios em áreas urbanas ou rurais, fonte 
IBGE; 

 
 Via  Variável qualitativa, positiva, define a atratividade do imóvel em relação aos demais 

elementos a amostra, no contexto do logradouro, sendo: 1,00 = via local, 2,00 = via coletora ou 
secundária e 3,00 = Principal ou arterial. 
 

 Valor unitário  variável dependente, explica a observação entre a razão do valor total pela área do 
terreno, sendo sua unidade R$/m². 
 
 

MODELO UTILIZADO 
 

Considerando os dados em sua forma original, ou seja, equação linear: 
 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
 

Com estes coeficientes (b0, b1, b2, b3 e b4), são verificados os graus de relação entre as variáveis 
da equação através do cálculo do coeficiente de correlação. 

 
Onde, 
Xi = São as variáveis explicativas ou independentes (acima descrita), e são os atributos que 
expressão a formação do valor. 
 

Y = Variável explicada (dependente) correspondente ao valor do imóvel em R$/m², na data do 

evento.  

 

Esta função, submetida aos testes usuais pode ser considerada um modelo estatístico que permite a 

predição interpolativa, onde se verificam: 

 

1 - Coeficiente de Correlação  o modelo adotado apresenta-se com a correlação dos regressores de 

80,44 %;  

 

2 - Coeficiente de Determinação  o modelo adotado responde por 64,70 % da formação do valor o 

imóvel na região pesquisada; 
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3 - Significância dos Regressores  Observamos que a Significância dos regressores não excede a 

10,00%; 

 

4 - Análise de Variância  Testada a hipótese nula de não representatividade do modelo para 

explicação do fenômeno, foi a mesma rejeitada ao nível de Significância de 1%, tendo em vista que 

a estatística F, com resultado de 12,38 é superior ao ponto crítico da distribuição F de SNEDECOR, 

ao nível de confiança de 80,00%, para os valores estimados; 

 

5 - Normalidade dos resíduos  Encontra-se no intervalo [- 1; + 1], 71,00 %, entre [- 1,64; + 1,64] e 

93,00 %; e entre [-1,96; + 1,96] com 96,00 %, o que demonstra fortes indícios a favor da 

distribuição normal para os erros aleatórios do modelo; 

 

6 - Estimação pontual  A estimação pontual do valor médio do imóvel, calculada utilizando-se da 

equação de regressão encontrada na construção do modelo é dada por: 

 

Equação de regressão: 
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9.0  ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO:  
 
O laudo se enquadra no Grau III de Fundamentação e Grau II de Precisão da estimativa de valor, 
conforme NBR-14.653-2/2011 (2° edição válida a partir de 03/03/2011). 

Tabela 1  Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear 
 

 
Tabela 2  Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de 

utilização de modelos de regressão linear 
 

 
Tabela 5  Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou 

do tratamento por fatores 
 

Descrição 
 

Grau 

III II I 

 Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa de tendência central       

N° Descrição Pontuação 
Grau 

III 
(3 pontos) 

II
(2 pontos)

I 
(1 ponto) 

1 Caracterização do imóvel avaliando 2 
Completa quanto a todas as 

variáveis analisadas 
Completa quanto às variáveis utilizadas no 

modelo 
Adoção de situação paradigma 

2 
Quantidade mínima de dados de mercado, 

efetivamente utilizados 
3 

6 (k+1), onde k é o número 
de variáveis independentes 

4 (k+1), onde k é o número de variáveis 
independentes 

3 (k+1), onde k é o número de 
variáveis independentes 

3 Identificação dos dados de mercado 2 

Apresentação de informações 
relativas a todos os dados e 

variáveis analisados na 
modelagem, com foto e 

características conferidas 
pelo autor do laudo 

Apresentação de informações relativas a todos 
os dados e variáveis analisados na modelagem 

Apresentação de informações 
relativas aos dados e variáveis 

efetivamente utilizados no modelo 

4 Extrapolação 3 Não admitida 

Admitida para apenas uma variável, desde 
que: a) as medidas das características do 
imóvel avaliando não sejam superiores a 
100% do limite amostral superior, nem 

inferiores à metade do limite amostral inferior, 
b) o valor estimado não ultrapasse 15% do 

valor calculado no limite da fronteira 
amostral, para a referida variável 

Admitida para apenas uma variável, 
desde que: a) as medidas das 

características do imóvel avaliando 
não sejam superiores a 100% do 

limite amostral superior, nem 
inferiores à metade do limite amostral 

inferior, b) o valor estimado não 
ultrapasse 20% do valor calculado no 

limite da fronteira amostral, para a 
referida variável 

5 

Nível de significância (somatório do valor 
das duas caudas) máximo para a rejeição da 

hipótese nula de cada regressor (teste 
bicaudal) 

3 10% 20% 30% 

6 
Nível de significância máximo admitido 

para a rejeição da hipótese nula do modelo 
através do teste F de Snedecor 

3 1% 2% 5% 

Total pontuação atingida 16 

Graus 
 

III 
 

II I 

Pontos Mínimos 16 
 

10 
 

6 
 

Itens obrigatórios no grau correspondente 
2, 4, 5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo no 

Grau II 
2, 4, 5 e 6 no Grau II e os demais no 

mínimo no Grau I 
Todos no mínimo no grau I 
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10.0  DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL: 

 
10.1  Terreno: 

   
Com base na pesquisa realizada e relatório do SISDEA  Software de Modelagem de Dados 
utilizando a Análise de Envoltória de Dados, a Regressão Múltipla e as Redes Neurais Artificiais, 
(Anexo IV), chegamos ao seguinte intervalo de valores para o modelo:  
 
Dados de entrada:  
 

 Área do terreno = 10.000 m² 

 Número de frentes = 02 (testadas) 

 Setor censitário = R$ 1.002,52 /domicílio (fonte IBGE) 

 Via = 3 (principal ou arterial) 
 

Valores Estimados Área terreno Valor Unitário Valor Total Amplitude 

Valor de Mercado Mínimo (admissível) 10.000,00 m² R$ 1.464,19 /m² R$ 14.641.900,00 - 15,00 % 

Valor de Mercado Mínimo 10.000,00 m² R$ 1.408,86 /m² R$ 14.088.600,00 - 18,21 % 

Valor de Mercado Médio 10.000,00 m² R$ 1.722,58 /m² R$ 17.225.800,00 - 

Valor de Mercado Máximo 10.000,00 m² R$ 2.036,29 /m² R$ 20.362.900,00 + 18,21 % 

Valor de Mercado Máximo (admissível) 10.000,00 m² R$ 1.980,96 /m² R$ 19.809.600,00 + 15,00% 

 
 

11.0  VALOR JUSTO DE MERCADO: 
 
É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um 

passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração (fonte 

CPC 10). 

  
Valor justo de mercado adotado: R$ 17.225.800,00 (dezessete milhões e duzentos e vinte e cinco 

mil e oitocentos reais). 

 

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 851



 
 
 

 
 
 

12 
 

Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br 

12.0   CONCLUSÃO:  
 

Considerando-se as características físicas do imóvel, conforme informações fornecidas, as 
tendências e práticas do mercado imobiliário na região na qual se insere o imóvel, concluímos o 
valor de mercado para compra/venda do terreno, situado à avenida Josepha de Mello, s/n, bairro São 
Jorge, município de Maceió / AL, de forma arredondada, importa em: 
 
R$ 17.226.000,00 (Dezessete milhões e duzentos e vinte e seis reais) 

 
 

13.0   OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES: 
 

1. As informações contidas no Laudo ou sobre a qual o mesmo se baseia foram obtidas a partir de 
pesquisas junto a terceiros, as quais o Avaliador assume ser confiáveis e precisas. O 
Contratante e/ou administração do empreendimento pode ter fornecido algumas destas 
informações. Tanto o Avaliador como a Cotrim e Amaral Engenharia não podem ser 
responsabilizados pela exatidão ou completude dessas informações, incluindo a exatidão das 
estimativas, opiniões, dimensões, esboços, exposições e assuntos fatuais. Qualquer usuário 
autorizado do Laudo é obrigado a levar ao conhecimento da Cotrim e Amaral Engenharia de 
Avaliações eventuais imprecisões ou erros que ele acredita existir no Laudo;  
 

2.             
levando-se em consideração todas as variáveis necessárias para ajustar o imóvel a real situação 
de mercado; 
 

3. Documentação fornecida:  
 

a) Termo de Referência SEI/TER  AL  1062114, datada em 10 de maio de 2022, pela 
Analista Judiciário, Sra. Paula Cristina Costa Correia. 

 

4. Os documentos não foram analisados sob a óptica jurídica, portanto não assumimos
responsabilidade por nenhuma descrição legal ou por quaisquer questões que são de natureza 
legal ou exijam experiência jurídica ou conhecimento especializado além de um avaliador 
imobiliário;  
 

5. Os valores são fundamentados apenas para a data indicada no ou do Laudo. A partir desta data 
alterações em fatores externos e de mercado ou na própria propriedade podem afetar 
significativamente as conclusões do Laudo;  
 

6. Ressaltamos que os valores determinados na avaliação são fundamentados pelas metodologias, 
procedimentos e critérios da Engenharia de Avaliações e não representam um número exato e 
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sim o valor mais provável pelo qual se negociaria voluntariamente e conscientemente a 
propriedade, numa data de referência, dentro das condições vigentes de mercado; 
 

7. A menos que acordado o Avaliador não deve ser chamado para depor em qualquer tribunal ou 
processo administrativo relativo à Propriedade ou a avaliação;  
 

8. A avaliação não é subdivisível de seus anexos; 
                                                                                                                                                                             

9. Os engenheiros responsáveis declaram não ter interesse presente ou futuro, próprio ou de 
familiares, no imóvel avaliando. 

 
 

14.0   ENCERRAMENTO: 
 

Os engenheiros Claudio Amaral, engenheiro civil, CREA Nacional nº 020356637-8, Ana 
Maria Cotrim Amaral, engenheira civil, CREA Nacional n° 020069551-7 e Carolina Cotrim 
Amaral, engenheira civil, CREA 021523766-8 veem muito respeitosamente encaminhar o 
laudo de avaliação, constituído de 13 (treze) folhas impressas e assinadas e 06 (seis) anexos. 
 

 

Maceió, 08 de junho de 2022 
 

COTRIM E AMARAL AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA - ME. 
CREA / AL  1611EMAL 

CNPJ: 02.250.720/0001-30 
 
 
 

 
              Cláudio Amaral                              Ana Maria Cotrim Amaral 

                 Sócio/diretor                       Sócia/diretora 
         Eng.Civil (CREA 020356637-8)                  Engª. Civil (CREA 020069551-7) 
 

  15.0 - ANEXOS: 
 
- Vistoria         (ANEXO I) 

 

- Relatório fotográfico       (ANEXO II) 
 

- Foto aérea / Croqui       (ANEXO III) 
 

- Dados amostrais / Tratamento de dados (Venda)  (ANEXO IV) 
 

- Documentação       (ANEXO V) 
 

- A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica)                      (ANEXOVI) 
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ANEXO I 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTORIA 
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VISTORIA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 
 
 

A) Aspectos Físicos 
 

- A topografia da região possui leve inclinação para a direita e solo argiloso.

 
 

B) Aspectos ligados à infraestrutura 
 
- Abastecimento de água potável  
- Energia elétrica de alta e baixa tensão 
- Serviço público de coleta de lixo 
- Telefonia 
- Pavimentação 
- Drenagem de águas pluviais 
- Iluminação Pública 
              

C) Equipamentos comunitários 
 

 
- Restaurantes 
- Bancos 
- Escolas 
- Transporte coletivo 
- Supermercado 
- Farmácia 
- Panificação 
- Igreja 
- Clínicas 
- Shopping center 
- Posto de combustível 
- Conveniência 
- Faculdade 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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VISTA DO LOGRADOURO 
 

Avenida Josepha Holanda de Mello 
 

 
 
 

Avenida Josepha Holanda de Mello 
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VISTA DO LOGRADOURO 
 

Rua Soldado Noé 
 

 
 
 

Rua Soldado Noé 
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IMÓVEL AVALIANDO 

 
 

Vista do terreno  ponto 01 
 

 
     
 

Vista do terreno  ponto 02 
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IMÓVEL AVALIANDO 
 
 

Vista do terreno  ponto 03 
 

 
     
 

Vista do terreno  ponto 04 
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IMÓVEL AVALIANDO 
  

Vista do terreno 
 

 

 

Vista do terreno 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO AÉREA / CROQUI 
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FOTO AÉREA 

Terreno situado à avenida Josepha de Mello, s/n,  

bairro São Jorge, município de Maceió / AL. 
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CROQUI 

 

Terreno situado à avenida Josepha de Mello, s/n,  

bairro São Jorge, município de Maceió / AL. 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS AMOSTRAIS / TRATAMENTO DE DADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 865



Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br 

 
Modelo:
 
   

  

     

 

  

     

      
     
        
   

               

        

 
      

     

      

 
    

    

    

  
      

      



        
          

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 866



N
º
























































































1
 

R
ua

 M
el

o 
M

or
ai

s,
  n

º 
11

3
P

ró
x.

 a
 R

ua
 d

o 
S

ol
C

en
tr

o
D

an
ie

l
(8

2)
33

77
-9

00
0

11
0,

00
1

4.
69

4,
50

R
$ 

   
   

   
   

 
2

1.
25

0,
00

R
$ 

   
   

 
2

 
R

. B
ar

ão
 d

e 
A

la
go

as
, 8

1
pr

óx
. A

 p
ç.

 D
eo

do
ro

C
en

tr
o

R
ob

er
to

 A
ra

új
o

(8
2)

 8
82

2-
05

28
19

2,
00

1
70

5,
23

R
$ 

   
   

   
   

   
 

2
1.

09
3,

75
R

$ 
   

   
 

3
 

A
v.

 F
ra

nc
is

co
 d

e 
M

en
ez

es
es

qu
in

a 
co

m
 a

 a
v.

 M
ar

tír
io

 A
ta

íd
e 

de
 O

liv
ei

ra
C

en
tr

o
A

gn
al

do
(8

2)
 9

99
82

-7
27

7
30

00
,0

0
2

70
5,

23
R

$ 
   

   
   

   
   

 
3

1.
00

0,
00

R
$ 

   
   

 
4

*
R

ua
 d

o 
Im

pe
ra

do
r

pr
ox

im
o 

a 
ca

de
tr

al
C

en
tr

o
A

rt
hu

r
(8

2)
98

87
9-

47
57

60
5,

20
1

3.
91

7,
27

R
$ 

   
   

   
   

 
2

3.
93

3,
00

R
$ 

   
   

 
5

 
R

ua
 C

in
ci

na
to

 P
in

to
N

a 
ru

a 
do

 In
st

itu
to

 d
e 

id
en

tif
ic

aç
ão

C
en

tr
o

Jo
ão

(8
2)

 9
99

81
-3

86
0

27
9,

60
1

2.
47

5,
94

R
$ 

   
   

   
   

 
2

2.
14

5,
92

R
$ 

   
   

 
6

 
A

v.
 D

uq
ue

 d
e 

C
ax

ia
s

A
o 

la
do

 d
a 

Z
ip

 c
om

un
ic

aç
ão

 v
is

ua
l

C
en

tr
o

A
dr

ia
na

(8
2)

 9
99

70
-9

63
3

10
29

,0
0

2
3.

91
7,

27
R

$ 
   

   
   

   
 

3
1.

65
2,

09
R

$ 
   

   
 

7
 

R
. B

ar
ão

 d
e 

A
ta

la
ia

A
o 

la
do

 d
a 

S
up

ri
ga

m
es

C
en

tr
o

E
ve

ra
ld

o
(8

2)
98

89
2-

71
16

36
0,

00
1

3.
91

7,
27

R
$ 

   
   

   
   

 
2

91
6,

67
R

$ 
   

   
   

 
8

 
A

v.
 D

uq
ue

 d
e 

C
ax

ia
s

A
o 

la
do

 d
o 

m
us

eu
 T

hé
o 

B
ra

nd
ão

C
en

tr
o

R
ic

ar
do

(8
2)

 9
81

43
-6

73
7

14
08

,0
0

2
3.

91
7,

27
R

$ 
   

   
   

   
 

3
2.

48
5,

80
R

$ 
   

   
 

9
 

R
ua

 S
et

e 
de

 S
et

em
br

o
A

nt
ig

o 
pr

éd
io

 d
a 

U
ltr

ag
ás

C
en

tr
o

La
ed

er
so

n
(8

2)
 9

88
81

-4
75

1
40

8,
00

1
3.

91
7,

27
R

$ 
   

   
   

   
 

1
1.

34
8,

04
R

$ 
   

   
 

10
 

R
ua

 D
r.

 P
ed

ro
 M

on
te

ir
o

P
ró

x.
 à

 S
ec

re
ta

ri
a 

de
 F

in
an

ça
s

C
en

tr
o

F
áb

io
(8

2)
 9

11
9-

30
83

10
40

,0
0

1
3.

41
2,

84
R

$ 
   

   
   

   
 

2
1.

25
0,

00
R

$ 
   

   
 

11
 

R
ua

 d
o 

im
pe

ra
do

r,
 n

º3
97

do
 la

do
 d

o 
A

ta
ca

dã
o 

lo
ja

 d
a 

fá
br

ic
a

C
en

tr
o

Je
an

(8
2)

99
90

0-
39

00
61

2,
00

1
3.

91
7,

27
R

$ 
   

   
   

   
 

2
1.

06
2,

09
R

$ 
   

   
 

12
 

R
ua

 d
o 

Im
pe

ra
do

r
E

m
 fr

en
te

 a
o 

A
ta

ca
dã

o 
lo

ja
 d

a 
fá

br
ic

a
C

en
tr

o
A

rt
hu

r
(8

2)
 9

88
79

-4
75

7
60

5,
20

1
3.

91
7,

27
R

$ 
   

   
   

   
 

2
1.

07
4,

02
R

$ 
   

   
 

13
 

R
ua

 P
ro

f. 
E

rn
ân

i d
e 

F
ig

ue
ir

ed
o 

M
ag

al
hã

es
P

ró
x.

 A
o 

B
uq

uê
 d

e 
F

ru
ta

s 
C

om
es

tív
ei

s
C

ru
z 

da
s 

A
lm

as
A

ru
do

(8
2)

99
98

1-
08

28
26

0,
50

1
3.

44
5,

81
R

$ 
   

   
   

   
 

2
95

9,
69

R
$ 

   
   

   
 

14
 

R
ua

 S
á 

e 
A

lb
uq

ue
rq

ue
, 7

21
P

ró
x.

 A
o 

A
qu

iG
el

o
Ja

ra
gu

á
M

. R
ap

os
o 

Im
ov

(8
2)

 3
02

9-
93

02
11

12
,1

2
1

3.
63

5,
52

R
$ 

   
   

   
   

 
2

92
8,

17
R

$ 
   

   
   

 
15

 
A

v.
 C

om
en

da
do

r 
Le

ão
P

ró
x 

A
o 

Ja
ra

gu
á

Ja
ra

gu
á

Jo
rg

e
(8

2)
88

21
-3

90
5

10
03

,0
0

1
3.

63
5,

52
R

$ 
   

   
   

   
 

3
99

7,
31

R
$ 

   
   

   
 

16
 

A
v.

 W
al

te
r 

A
na

ni
as

A
o 

la
do

 d
a 

P
ol

ic
ia

 F
ed

er
al

Ja
ra

gu
á

G
er

al
do

(8
2)

 3
43

2-
88

98
46

17
,0

0
1

2.
53

5,
80

R
$ 

   
   

   
   

 
2

75
8,

07
R

$ 
   

   
   

 
17

 
R

ua
 W

al
te

r 
A

na
ni

as
A

o 
la

do
 d

a 
po

líc
ia

 F
ed

er
al

Ja
ra

gu
á

G
er

al
do

(8
2)

99
77

-4
33

0
46

17
,0

0
1

2.
53

5,
80

R
$ 

   
   

   
   

 
2

86
6,

36
R

$ 
   

   
   

 
18

 
R

ua
 S

á 
e 

A
lb

uq
ue

rq
ue

, 7
21

P
ró

x.
 A

o 
A

qu
iG

el
o

Ja
ra

gu
á

M
. R

ap
os

o 
Im

ov
(8

2)
 3

02
9-

93
02

11
12

,1
2

1
3.

63
5,

52
R

$ 
   

   
   

   
 

1
92

8,
17

R
$ 

   
   

   
 

19
 

R
ua

 J
os

e 
C

ar
ne

ir
o 

da
 C

un
ha

 S
ar

m
en

to
E

m
 fr

en
te

 a
o 

E
df

. T
ur

qu
es

a
Ja

tiú
ca

S
ér

gi
o

(8
2)

99
94

8-
40

40
36

0,
00

1
7.

65
8,

87
R

$ 
   

   
   

   
 

2
1.

47
2,

22
R

$ 
   

   
 

20
*

A
v.

 D
r.

 J
úl

io
 M

ar
qu

es
 L

uz
P

ro
x.

 A
o 

B
or

ra
ch

ão
Ja

tiú
ca

C
es

ár
(8

2)
99

92
0-

85
75

40
8,

00
1

2.
58

9,
16

R
$ 

   
   

   
   

 
3

2.
45

0,
98

R
$ 

   
   

 
21

*
A

v.
 J

oã
o 

V
ie

ir
a 

C
ha

ga
s

T
er

re
no

 d
e 

es
qu

in
a

Ja
tiú

ca
D

an
ie

l A
ra

új
o

(8
2)

99
93

3-
49

50
36

0,
00

2
5.

24
2,

09
R

$ 
   

   
   

   
 

2
3.

88
8,

89
R

$ 
   

   
 

22
 

R
ua

 P
au

lin
a 

M
ar

ia
 d

e 
M

en
do

nç
a 

es
q/

 c
om

 a
 R

ua
 M

ar
io

 P
al

m
ei

ra
 J

r.
E

m
 fr

en
te

 a
 P

or
to

 S
eg

ur
o

Ja
tiú

ca
H

el
de

r
(8

2)
 9

93
02

-4
84

8
36

0,
00

2
5.

24
2,

09
R

$ 
   

   
   

   
 

2
2.

75
0,

00
R

$ 
   

   
 

23
 

A
v.

 D
r.

 J
ul

io
 M

ar
qu

es
 L

uz
, s

/n
A

o 
la

do
 d

a 
E

sc
ol

a 
E

st
ad

ua
l P

ro
f M

ár
io

 B
ro

ad
Ja

tiú
ca

P
ed

ro
(8

2)
 9

88
54

-9
40

7
40

8,
00

3
1.

46
3,

31
R

$ 
   

   
   

   
 

3
3.

30
8,

82
R

$ 
   

   
 

24
 

A
v.

 D
r.

 J
úl

io
 M

ar
qu

es
 L

uz
P

ró
x.

 a
o 

E
df

. M
on

te
 F

uj
i

Ja
tiú

ca
B

ru
no

(8
2)

 9
88

05
-6

79
0

38
4,

00
2

3.
31

9,
72

R
$ 

   
   

   
   

 
3

3.
12

5,
00

R
$ 

   
   

 
25

 
A

v.
 D

on
a 

C
on

st
ân

ca
 d

e 
G

oe
s 

M
on

te
ir

o
P

ro
x.

 A
 C

om
ac

Ja
tiú

ca
G

er
al

do
(8

2)
99

97
7-

43
30

72
0,

00
1

2.
81

3,
11

R
$ 

   
   

   
   

 
3

1.
80

5,
56

R
$ 

   
   

 
26

*
A

v.
 P

io
 X

II,
 s

/n
A

o 
la

do
 te

rr
en

o 
ba

ld
io

Ja
tiú

ca
R

ub
en

s
(8

2)
 9

96
95

-5
27

7
45

0,
00

1
3.

31
9,

72
R

$ 
   

   
   

   
 

1
3.

77
7,

78
R

$ 
   

   
 

27
 

A
v.

 G
us

ta
vo

 P
ai

va
E

m
 fr

en
te

 a
o 

C
on

d.
 A

lto
 d

as
 A

la
m

ed
as

M
an

ga
be

ir
as

Jo
sé

 D
an

úb
io

(8
2)

99
60

7-
00

49
12

00
,0

0
2

3.
60

6,
52

R
$ 

   
   

   
   

 
3

3.
50

0,
00

R
$ 

   
   

 
28

 
A

v.
 G

us
ta

vo
 P

ai
va

A
o 

la
do

 d
a 

Ig
re

ja
 d

o 
S

ét
im

o 
D

ia
M

an
ga

be
ir

as
Jo

sé
 D

an
úb

io
(8

2)
99

60
7-

00
49

32
0,

00
1

3.
60

6,
52

R
$ 

   
   

   
   

 
3

2.
82

5,
00

R
$ 

   
   

 
29

 
A

v.
 G

us
ta

vo
 P

ai
va

A
o 

la
do

 d
o 

P
os

to
 S

he
ll

M
an

ga
be

ir
as

Ja
el

so
n

(8
2)

99
98

1-
14

56
75

0,
00

2
4.

43
8,

29
R

$ 
   

   
   

   
 

2
1.

73
3,

33
R

$ 
   

   
 

30
 

A
v.

 D
r.

 M
ar

io
 N

un
es

 V
iê

ir
a,

 6
26

P
or

 tr
ás

 d
a 

P
iz

za
ri

a 
F

la
m

bo
ya

nt
M

an
ga

be
ir

as
A

el
so

n 
B

ra
nd

ão
(8

2)
99

64
4-

71
02

45
0,

00
2

5.
55

0,
03

R
$ 

   
   

   
   

 
2

1.
91

1,
11

R
$ 

   
   

 
31

 
A

v.
 C

om
en

ad
or

 G
us

ta
vo

 P
ai

va
D

ep
oi

s 
da

 M
ap

el
, P

ró
x.

 A
 v

ol
ks

w
ag

en
P

oç
o

E
ld

er
(8

2)
 9

30
2-

48
48

/9
98

4-
19

14
56

64
,7

4
1

4.
09

2,
74

R
$ 

   
   

   
   

 
2

82
0,

51
R

$ 
   

   
   

 
32

 
A

v 
C

om
en

da
do

r 
C

al
aç

a
P

ró
xi

m
o 

a 
B

om
ba

 d
a 

M
ar

ie
ta

P
oç

o
E

lia
s

(8
2)

 9
65

0-
49

94
26

00
,0

0
1

2.
24

4,
65

R
$ 

   
   

   
   

 
1

1.
07

6,
92

R
$ 

   
   

 
33

*
A

v.
 D

ep
ut

ad
o 

Jo
sé

 L
aj

es
A

o 
la

do
 d

a 
B

or
ra

ch
ar

ia
 D

in
âm

ic
a

P
on

ta
 V

er
de

C
ar

lo
s 

M
en

de
s

(8
2)

99
90

0-
14

40
20

0,
00

1
5.

96
2,

41
R

$ 
   

   
   

   
 

2
3.

25
0,

00
R

$ 
   

   
 

34
 

A
v.

 D
uq

ue
 d

e 
C

ax
ia

F
un

do
 c

om
 a

 r
ua

 S
ilv

er
io

 J
or

ge
C

en
tr

o
R

ic
ar

do
(8

2)
98

14
3-

67
37

14
08

,0
0

1
3.

91
7,

27
R

$ 
   

   
   

   
 

3
1.

27
8,

41
R

$ 
   

   
 

35
 

R
ua

 s
et

e 
de

 S
et

em
br

o
vi

zi
nh

o 
ao

 n
°1

62
C

en
tr

o
La

ed
so

n
(8

2)
98

88
1-

47
51

40
8,

00
1

3.
91

7,
27

R
$ 

   
   

   
   

 
1

1.
34

8,
04

R
$ 

   
   

 
36

 
A

ve
ni

da
 C

om
en

da
do

r 
G

ua
ta

vo
 P

ai
va

en
fr

en
te

 a
o 

pa
rq

ue
 s

ho
pp

in
g 

M
ac

ei
ó

C
ru

z 
da

s 
A

lm
as

Ju
ni

or
 L

ib
ar

di
(8

2)
99

30
4-

91
91

19
50

,0
0

2
5.

28
8,

50
R

$ 
   

   
   

   
 

3
1.

64
1,

03
R

$ 
   

   
 

37
*

A
v.

 J
os

ef
a 

de
 M

el
o 

(v
iz

in
ho

 a
 fu

tu
ra

s 
in

st
al

aç
õe

s 
da

 V
2)

Ja
ca

re
ci

ca
A

rt
hu

r 
F

er
re

ir
a

(8
2)

 9
88

79
-4

75
7

32
00

0,
00

1
5.

65
6,

36
R

$ 
   

   
   

   
 

3
2.

20
0,

00
R

$ 
   

   
 

38
*

A
v.

 J
os

ef
a 

de
 M

el
o 

(v
iz

in
ho

 a
o 

A
ta

ca
dã

o)
C

ru
z 

da
s 

A
lm

as
A

rt
hu

r 
F

er
re

ir
a

(8
2)

 9
88

79
-4

75
9

22
00

0,
00

1
1.

00
2,

52
R

$ 
   

   
   

   
 

3
2.

00
0,

00
R

$ 
   

   
 

39
*

A
v.

 J
os

ef
a 

de
 M

el
o 

(v
iz

in
ho

 a
o 

te
rr

en
o

qu
e 

é 
vi

zi
nn

ho
 a

 fu
tu

ra
s 

in
st

al
aç

õe
s 

da
 V

2)
Ja

ca
re

ci
ca

A
rt

hu
r 

F
er

re
ir

a
(8

2)
 9

88
79

-4
75

8
26

22
7,

00
1

5.
65

6,
36

R
$ 

   
   

   
   

 
3

2.
20

0,
00

R
$ 

   
   

 
40

 
A

v.
 J

os
ef

a 
de

 M
el

o 
es

qu
in

a 
co

m
 a

 J
uc

a 
S

am
pa

io
 (

ca
m

po
 d

e 
fu

te
bo

l)
F

ei
to

sa
A

rt
hu

r 
F

er
re

ir
a

(8
2)

 9
88

79
-4

76
0

23
00

0,
00

2
3.

57
8,

51
R

$ 
   

   
   

   
 

3
2.

00
0,

00
R

$ 
   

   
 

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 867



    
   

    

               
       

            

         



          

 

 

         

 

        





        

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 868



    
   

    

               
       

        

      

     

      

     

     

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 869



               
       

    
   

    

       

Estimativa p/Área total

20.00015.00010.0005.0000

2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 870



               
       

    
   

    

       

Estimativa p/Número de frentes

321

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 871



               
       

    
   

    

       

Estimativa p/Setor Censitário

7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 872



               
       

    
   

    

       

Estimativa p/Via

321

1.900
1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
1.450
1.400
1.350
1.300
1.250
1.200

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 873



    
   

    

               
       

              

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 874



               
       

    
   

    

      

Resíduos Regressão

2.5002.0001.5001.000

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 875



    
   

    

               
       

              

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 876



               
       

    
   

    

      

Residuos Estimativa

2.5002.0001.5001.000

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 877



    
   

    

               
       

          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 878



               
       

    
   

    

    

4035302520151050

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 879



    
   

    

               
       

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 880



               
       

    
   

    

     

Observado
3.5003.0002.5002.0001.5001.000

E
st

im
ad

o

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 881



               
       

    
   

    

      

3210-1-2-3

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

0,125

0,281

0,375

0,156

0,063

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 882



    
   

    

               
       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 883



               
       

    
   

    

  

Total

20.00015.00010.0005.000

60.000.000

55.000.000

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 884



               
       

    
   

    

  

Unitário

20.00015.00010.0005.000

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 885



    
   

    

               
       

        

        

         

        

       

        

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 886



               
       

    
   

    

  

Correlações isoladas p/Área total

54321

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25

-0,3

0

0,186

0,075

-0,226

0,165

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 887



               
       

    
   

    

  

Correlações isoladas p/Número de frentes

54321

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

0,186

0

-0,102

-0,545

-0,661

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 888



               
       

    
   

    

  

Correlações isoladas p/Setor Censitário

54321

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

0,075

-0,102

0

0,11

-0,139

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 889



               
       

    
   

    

  

Correlações isoladas p/Via

54321

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8

-0,226

-0,545

0,11
0

0,522

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 890



               
       

    
   

    

  

Correlações isoladas p/Valor unitário

54321

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

0,165

-0,661

-0,139

0,522

0

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 891



    

    



     

  

     

 

     

   

    

   

    



   

     

   

   

    

  

     

        

        

        

    

   

   

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 892



    
  

    


 







    

    

  

         

               
   

  

    

    

     

    

   

    

 

      

    

   

  

   

       

   

  

   

      

  

   

     

   

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 893



    

     

     


  

   


  
  



  
  



  


   
  

 

     
  



     
  



     
  





   
 

 
 
    

  
  

 
  

 

 
 
    

  


 
 
   


  

      
  

    
 

  
  
  

 
  
  

   
  
  
  
  
  
 

  
   
 

  
  
   

 
  
  

   
  
   
  
  
  

  
  

 
 

   
   
  
   

   
  

   

   
   
   
   
   

   

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 894



    

     

     

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 895



 

 

 
Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br

 
 

ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 896



        

    

    
               

  

 
           
            

    

      



           
        

           

    
   

              
  

     

              



    
   

            

    

   



             
        

    
   

             
         

    
   

              
       

    
   

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 897



        

    

              
           

    
   

              
   

    
   

               
   

    
   

             
    

    
   

  

               
      

   

                
         

   

               
       

   

 
             
              
           

   
                
   

                   
            

           

   

      

      

  

              

           

   

           

         

       

     

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 898



        

    

   

   

   

       

       

             
       

  

             
  

              
  

   

        

                
       

       

             
          

           

         

                
    

         
          

 

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 899



 

 

 
Av. Mendonça Júnior, 317 A   
Gruta de Lourdes - Maceió/AL 
CEP 57052-480 
82 3338 1429 | 3241 0237  
cotrimeamaral1@uol.com.br 
cotrimamaral.com.br

 
 

ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.R.T 
(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laudo de avaliação TERRENO JOSEFA DE MELO (1143186)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 900



Página 1/2

     
        

       

    
 



1. Responsável Técnico

CLAUDIO AMARAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 0203566378

Registro: 0203566378AL

Empresa contratada: COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA Registro : 0000000559-AL

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 06.015.041/0001-38

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE Nº: 377

Complemento: Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051090

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE Nº: 377

Complemento: e outros Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051090

Data de Início: 25/05/2022 Previsão de término: 17/06/2022 Coordenadas Geográficas: -9.661370, -35.731858

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 06.015.041/0001-38

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

6,00 un

66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente a 07 (sete) Laudos de Avaliação dos imóvel localizado a seguir: Rua Capitão Bernardino Souto, nº 225, Centro, município de Marechal
Deodoro/AL CEP: 57.160-000  Área do Terreno: 488,00m² (Conforme Termo de Referência SEI/TRE-AL - 1062114)  Área Construída: 154,45m²
(Conforme verificação "in loco" Rua do Imperador, nº 254, município de Maceió/Al Área Terreno: 308,00m² (Conforme Termo de Referência
SEI/TRE-AL - 1062114 e projeto arquitetônico elaborado pela responsável técnico Arquiteto Mauricio Cacho, CREA: 1336-D/AL (LSX Engenharia
LTDA) Área Construída: 262,43m² (conforme projeto arquitetônico elaborado pelo responsável técnico Arquiteto Maurício Cacho, CREA: 1336-D/AL
(LSX Engenharia LTDA)). Rua Francisco Pimentel, nº 38 no bairro do Centro no município de Passo de Camaragibe/Al Área Terreno: 230,00m²
(Conforme Termo de Referencia SEI/TRE-AL - 1062114 e verificação "in loco" Área Construída: 125,00m² (Conforme Verificação "in loco" Rua
Avenida Josepha de Mello, s/n, no bairro de São Jorge no município de Maceió/Al Área do Terreno: 10.000m² (Conforme Termo de Referência
SEI/TRE-AL - 1062114 Avenida Presidente Fernando Collor de Mello, nº 48 Área Terreno: 1.300,00m² (Conforme Termo de Referência SEI/TER
1062114.   Área do Construída: 339,32m² (conforme verificação "in loco")  Rua Travessa Sete de Setembro, nº 82 no bairro do Centro, município de
Maceió/AL Área do terreno: 462,00m² (conforme termo de referência SEI/TRE-AL-1062114) Área Construída: 3.023,00m² (conforme termo de
referência SEI/TRE-AL - 1062114) Avenida Fernandes Lima, nº 3487 no bairro de Gruta de Lourdes na cidade de Maceió/AL Área Terreno: 3.875,00m²
Área Construída: 2.715,65m² (conforme projeto arquitetônico elaborado pela responsável técnico Arquiteto Mauricio Cacho Documentação: Termo de
referência SEI/TRE-AL-1062114, DATADO EM 10 DE MAIO DE 2022 pela Analista Judiciária Sra Paula Cristina Costa Correia.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5W5z2

Impresso em: 20/06/2022 às 13:35:06 por: , ip: 181.213.63.221

www.crea-al.org.br crea-al@crea-al.org.br
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

CLAUDIO AMARAL - CPF: 088.210.624-49

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - CNPJ: 06.015.041/0001-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 20/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302038710

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5W5z2

Impresso em: 20/06/2022 às 13:35:06 por: , ip: 181.213.63.221
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À GSAD,
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1141093,  faço

juntada dos laudos de avaliação de imóveis próprios emitidos
pela empresa Contrim Amaral e JLR Engenharia:

 
1 - Fórum Eleitoral

1141726, 1141731, 1141733, 1141736 e 1141739 ;
2 - Marechal Deodoro 1141746;
3 - Passo de Camaragibe 1141750 e 1141755;
4 - Rio Largo 1133148, 1133153 e 1133217;
5 - Prédio da Sinimbu 1141763, 1141767 e

1141772;
6 - Arapiraca 1141809, 1141811 e 1141830;
7 - Major Isidoro 1141834 e 1141838;
8 - Penedo 1143080 e 1143084;
9 - Terreno Josefa de Melo 1143186;
10 - Terreno da Rua do Imperador 1143189 e

1143193.
 

IMÓVEL VALOR
AVALIADO

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
AVALIAÇÃO

Fórum Eleitoral R$
10.664.000,00 09 de junho de 2022

Marechal Deodoro R$ 355.000,00 24 de maio de 2022
Passo de R$ 215.000,00 27 de maio de 2022
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Camaragibe R$ 215.000,00 27 de maio de 2022

Rio Largo R$ 5.935.000,00 14 de junho de 2022
Prédio da Sinimbu R$ 5.935.000,00 14 de junho de 2022
Arapiraca R$ 1.112.000,00 24 de maio de 2022
Major Isidoro R$ 555.000,00 23 de maio de 2022
Penedo R$ 368.000,00 30 de maio de 2022
Terreno Josefa de
Melo

R$
17.225.800,00 25 de maio de 2022

Terreno da Rua do
Imperador R$ 447.000,00 09 de junho de 2022

 

                        
   Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 05/09/2022, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143202 e o código CRC 54282DC3.

0008033-79.2017.6.02.8000 1143202v1
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RESUMO 

➢ PROPRONENTE/TOMADOR: 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL        06.015.041/0001-38 

 

➢ PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL/EMPRRENDIMENTO: 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL        06.015.041/0001-38 

 

➢ ENDEREÇO DO IMÓVEL AVALIANDO: 

 

Praça da Independência, nº 252, Centro, Palmeira dos Índios/AL. 

 

➢ ÁREAS DO IMÓVEL E DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA: 

 

Área construída: 748,00 m²; Área do terreno: 516,00 m²; 
 

Conforme verificação “in loco”. 

 

➢ FINALIDADE E OBJETIVO: 

 

Determinação do valor de mercado de compra e venda. 

 

➢ MÉTODO DE AVALIAÇÃO EMPREGADO: 

 

Método Evolutivo. 

 

➢ ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO: 

 

O presente laudo encontra-se enquadrado no grau de fundamentação II e grau de precisão III. 

 

➢ RESULTADO: 

 

Valor de mercado de compra e venda em números redondos: 
 

R$ 1.118.000,00 (um milhão, cento e dezoito mil reais) 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 

            Rodrigo Rocha Rolemberg 

    Responsável Técnico – JLR ENGENHARIA 

             Eng. Civil – CREA nº 021881519-0 Assinado de forma digital por
 RODRIGO ROCHA

 ROLEMBERG:09846024452
'Dados: 2022.06.03 08:29:00 -03'00
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1.0 – PROPONENTE/TOMADOR: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL        06.015.041/0001-38 

 

 

2.0 – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL/EMPREENDIMENTO: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL        06.015.041/0001-38 

 

 

3.0 – FINALIDADE E OBJETIVO PRETENDIDO: 

O presente laudo de avaliação objetiva apresentar nesta data, o valor de mercado de compra e 

venda conforme ABNT NBR 14.653-2/2011 – Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis Urbanos, para o 

imóvel avaliando devidamente descrito e identificado neste laudo, para fins contábeis conforme 

solicitação. 

 

4.0 – VISTORIA: 

A vistoria para elaboração do presente laudo, foi realizada aos 23 de maio de 2022, as 11:00h, 

acompanhada do chefe do cartório eleitoral, o sr. Carlos Henrique Costa de França. 

 

5.0 – CARACATERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO: 

5.1 – OBJETO DA AVALIAÇÃO: 

UPC: URBANO – PRÉDIO COMERCIAL 

 

5.2 – CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: 

Trata-se de um prédio comercial, denominado Fórum Eleitoral da 10ª Zona, situado na Praça 

da Independência, nº 252, bairro Centro, município de Palmeira dos Índios/AL. O imóvel avaliando 

possui padrão de acabamento normal (forte predominância), estado de conservação regular (reparos 

simples), composto por 02 (dois) pavimentos sendo constituído de: 

COMPOSIÇÃO E ACABAMENTOS DA UNIDADE 

CÔMODO PISOS PAREDES TETO ESQUADRIAS 

Hall de Entrada Granilite Textura Gesso Vidro temperado 

Sala de Espera Granilite Textura Gesso Vidro temperado 

Atendimento Granilite Textura Gesso Vidro temperado 

Jardim de Inverno Terra batida Reboco / Textura - - 

Laudo de Avaliação FÓRUM DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (1144217)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 1002



LAUDO DE AVALIAÇÃO - Nº 003/2022 

3 

 

 

COMPOSIÇÃO E ACABAMENTOS DA UNIDADE 

CÔMODO PISOS PAREDES TETO ESQUADRIAS 

Área de Serviço Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Banheiro Feminino Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Copa/Cozinha Cerâmica Pintura látex Gesso Vidro temperado 

Promotoria 

Eleitoral 
Granilite Pintura látex Gesso Vidro temperado 

Sala do Juiz 

Eleitoral 
Granilite Pintura látex Gesso Vidro temperado 

Banheiro – Sala do 

Juiz Eleitoral 
Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Banheiro do Chefe 

de Cartório 
Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Depósito de urnas Granilite Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Depósito Cerâmica Pintura látex Gesso Vidro temperado 

Banheiro 

Masculino 
Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Sala do T.I. Granilite Pintura látex Gesso Vidro temperado 

Banheiro Social Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Sala de Reunião Granilite Pintura látex Gesso Vidro temperado 

Banheiro – Sala de 

Reunião 
Cerâmica Cerâmica até o teto Gesso Vidro temperado 

Circulação do 

Prédio 
Granilite Reboco / Textura Gesso Vidro temperado 

Mezanino Granilite Pintura látex Gesso Vidro temperado 

 

Áreas do imóvel avaliando: 

• Área construída: 748,00 m²; conforme verificação “in loco”; 

• Área do terreno: 516,00 m²; conforme verificação “in loco”. 

 

Idade aparente: 16 (dezesseis) anos 

Padrão construtivo:  Normal (forte predominância) 

Estado de conservação: Regular (reparos simples) 

Formato do terreno: Irregular 

Acesso: Bom 

Topografia: Plano 

Situação: Meio de quadra 
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Superfície: Seca 

Cota do greide: Mesmo nível 

Fração ideal: 1,00 

Número de frentes: 1 

CEP: 57600-010 

Classificação do imóvel quanto ao uso: Comercial 

Classificação do imóvel quanto ao tipo: Edificação de escritórios 

Coordenadas geográficas: S:  09° 24’ 20,33” 

             W: 36º 37’ 49,99” 

Durante a vistoria foi observado que o imóvel avaliando passa por serviços de manutenção 

predial que por estarem ainda em execução, não interferem na avaliação. Ainda assim, foram 

observados que em alguns ambientes apresenta os seguintes problemas, conforme mostrado no 

relatório fotográfico (Anexo I), o que justifica o estado de conservação do imóvel considerado: 

Infiltração de água no forro e paredes. 

 

5.3 – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO: 

 

Fórum Eleitoral da 10ª Zona – Palmeira dos Índios/AL. 

 

Figura 1 – Foto aérea do imóvel avaliando. Fonte: Google Earth®. 

AVALIANDO 
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                Figura 2 – Croqui de localização do imóvel avaliando. Fonte: Google Maps®. 

 

6.0 – CARACTERIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA REGIÃO: 

6.1 – CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO: 

 

Ocupação predominante: Imóveis comerciais 

Padrão construtivo predominante: Normal (forte predominância) 

Acesso à região: Bom 

Região no contexto urbano: Central 

Tráfego na região: Moderado 

SERVIÇOS PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS 

Coleta de lixo X Escolas/Faculdades X Shopping center  

Transporte coletivo X Parque/Clube  Segurança X 

Comércio X Praia  Metrô  

Bancos X Clínicas/Hospitais X Aeroporto  

 

AVALIANDO 
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Figura 3 – Croqui da região do imóvel avaliando. Fonte: Google Maps®. 

 

6.2 – INFRAESTRUTURA DA REGIÃO: 

 

INFRAESTRUTURA 

Rede de abastecimento 

de água 
X Rede de energia elétrica X Asfalto X 

Rede de esgoto sanitário  Rede de gás canalizado X Paralelepípedo  

Rede de águas pluviais X Rede telefônica X Guias e sarjetas X 

Fossa séptica X Iluminação pública X Passeio X 

 

Fatores valorizantes e desvalorizantes: Não constam fatores valorizantes tais como 

vista mar, vista permanente etc. Como também não apresenta fatores desvalorizantes como 

risco ambiental, favela, feira livre etc.  

 

 

7.0 – DIAGNÓSTICO DE MERCADO: 

O município foi criado como freguesia em 1798 e transformada em vila em 1835, elevado à 

categoria de município com a denominação de Palmeira dos Índios, pela resolução nº 10 de 

17/04/1835. O município de Palmeira dos Índios está localizado na região centro-norte do Estado de 
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Alagoas, limitando-se a norte com o estado de Pernambuco e Quebrangulo, a sul com Igaci e Belém, 

a leste com Paulo Jacinto, Mar Vermelho e Tanque D’Arca e a oeste com Estrela de Alagoas.  

A área municipal ocupa 450,99 km² (1.66% de AL), inserida na mesorregião do Agreste 

Alagoano e na microrregião de Palmeira dos Índios, predominantemente na Folha Palmeira dos Índios 

(SC.24-X-D-II) e, parcialmente, nas folhas União dos Palmares (SC.24-X-D-III) e Arapiraca (SC.24-

X-D-V). 

A sede do município tem uma altitude aproximada de 342 m e coordenadas geográficas de 

9°24’25,20’’ de latitude sul e 36°37’40,80’’ de longitude oeste, onde o acesso a partir de Maceió é 

feito através das rodovias pavimentadas BR-316 e AL-120 com percurso total em torno de 136 km. 

Segundo o último censo realizado em 2010 pelo IBGE, a população total residente é de 70.368 

habitantes e a densidade demográfica é de 155,44 hab/km². Em 2019, o salário médio mensal era de 

1,6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 12,70%. 

Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 65 de 102 e 18 de 102, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 4.352 de 5.570 e 

2.768 de 5.570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 46,60% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

97 de 102 dentre as cidades do estado e na posição 1.939 de 5.570 dentre as cidades do Brasil. 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,638, segundo o PNUD (2010) e de 

acordo com último apontamento, o PIB per capita do município circula em R$ 12.934,16. As 

principais atividades econômicas do município são:  Comércio, serviços e agropecuária. 

Apresenta 13,60% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 74,50% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 7,20% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado 

com os outros municípios do estado, fica na posição 48 de 102, 26 de 102 e 58 de 102, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4.077 de 5.570, 2.804 

de 5.570 e 3.118 de 5.570, respectivamente. 
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Figura 4 – Localização de Palmeira dos Índios em Alagoas. Fonte: Raphael Lorenzeto – Subdivisões do Brasil. 

 

Nas pesquisas, encontramos um equilíbrio entre ofertas e demanda para os imóveis à 

disposição dos investidores na região, indicando, uma liquidez normal e tempo de absorção pelo 

mercado de 16 meses. 

 

8.0 – ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

8.1 – MÉTODO DE AVALIAÇÃO EMPREGADO: 

Método Evolutivo. 

 

8.2 – JUSTIFICATIVA DO MÉTODO: 

Conforme item 8.2.4 da NBR 14653-2 o Método Evolutivo, onde a composição do valor total 

do imóvel avaliando será obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, 

considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de 

comercialização, ou seja: 

VI = (VT + CB) * FC 

Onde: 

• VI é o valor do imóvel 

• VT é o valor do terreno 

• CB é o custo de reedição da benfeitoria 

• FC é o fator comercialização 
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No trabalho apresentado, o valor do terreno será feito por meio de tratamento científico, com 

o emprego da regressão linear múltipla a partir da aplicação do Software SISDEA, objetivando 

reduzir ao máximo a interferência subjetiva do avaliador e assegurar à confiabilidade dos dados 

amostrais. 

Para o valor da edificação será aplicado a metodologia do custo de reprodução, utilizando-se 

da tabela do Sinduscon/AL de abril de 2022.  

O fator comercialização é a razão entre o valor de mercado e o custo de reedição de imóveis 

assemelhados. Admite-se que o fator pode ser maior ou menor que 1, dependendo da situação do 

mercado, à época da avaliação. O custo de reedição é o resultado da soma do Valor do terreno e do 

custo de reprodução depreciado das benfeitorias (Vt + Vb), conforme as Normas da ABNT (14653-

2). 

Fc = Valor de Mercado 

      Vt + Vb. 

 

9.0 – TRATAMENTO DE DADOS, VARIÁVEIS CONSIDERADAS E CONSTRUÇÃO 

DO MODELO: 

9.1 – TRATAMENTO DE DADOS: 

Conforme pesquisas realizadas em maio de 2022, pesquisando terrenos disponíveis para venda 

na região e solicitando informações a pessoas idôneas e atuantes no mercado imobiliário da região, 

chegamos a uma amostragem de 24 (vinte e quatro) terrenos pesquisados e 19 (dezenove) 

efetivamente considerados na avaliação, conforme anexo II. 

Foi empregado o software SISDEA – Software de Modelagem de Dados utilizando a Análise 

de Envoltória de Dados, Regressão Múltipla e as Redes Neurais Artificiais, para realizar o tratamento 

através da inferência estatística, com a finalidade de determinar, por meio de regressão linear múltipla 

o modelo matemático mais adequado, de modo a permitir uma avaliação com alto grau de precisão e 

confiabilidade. Uma vez que submetido a este tratamento de dados, e, testado pelos vários requisitos 

que as normas técnicas exigem, o laudo de avaliação apresenta menos chance de subjetividade em 

sua elaboração. 

 

9.2 – VARIÁVEIS CONSIDERADAS: 

Durante a construção do modelo de regressão, onde busca-se a convicção do valor justo, real 

e atual do imóvel ao explicar as variações dos valores obtidos no mercado imobiliário, foram 

analisadas as seguintes variáveis em que, analisadas quanto ao imóvel avaliando, justificam a 

determinação de seu real valor de mercado: 
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Área do terreno Variável quantitativa negativa, sendo utilizada para explicar as 

variações de preços de mercado devido à variação das áreas dos 

terrenos das amostras utilizadas no modelo, sendo sua medida em 

metros quadrados (m²) 

Testada Variável quantitativa positiva, representando a medida linear da 

frente do lote para a principal via de acesso, com unidade em 

metros (m) 

Vocação variável dicotômica positiva, para determinar a principal utilização 

do imóvel sendo classificada pelos seguintes códigos: 1 = 

residencial; 2 = comercial 

 

9.3 – CONSTRUÇÃO DO MODELO: 

Considerando os dados em sua forma original, ou seja, equação linear: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Com estes coeficientes (b0, b1, b2, b3), são verificados os graus de relação entre as variáveis 

da equação através do cálculo do coeficiente de correlação. 

Onde, 

Xi = São as variáveis explicativas ou independentes (acima descrita), e são os atributos que 

expressão a formação do valor. 

Y = Variável explicada (dependente) correspondente ao valor do imóvel em R$ / m², na data 

do evento.  

Esta função, submetida aos testes usuais pode ser considerada um modelo estatístico que 

permite a predição interpolativa, onde se verificam: 

1.  Coeficiente de Correlação – o modelo adotado apresenta-se com a correlação dos regressores 

de 84,81 %;  

2. Coeficiente de Determinação – o modelo adotado responde por 71,92 % da formação do valor 

o imóvel na região pesquisada, sendo que apenas 28,08 % podem ser atribuídos a outras 

variáveis, a imprecisões, vícios de informações, bem como perturbações aleatórias; 

3. Significância dos Regressores – Observamos que a Significância dos regressores não excede 

a 20,00 %; 

4. Análise de Variância – Testada a hipótese nula de não representatividade do modelo para 

explicação do fenômeno, foi a mesma rejeitada ao nível de Significância de 1%, tendo em vista 

que a estatística F, com resultado de 12,81 é superior ao ponto crítico da distribuição F de 

SNEDECOR, ao nível de confiança de 80,00%, para os valores estimados; 
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5. Normalidade dos resíduos – Encontra-se no intervalo [- 1; + 1], 68,00 %, entre [- 1,64; + 1,64]        

e 100,00 %; e entre [-1,96; + 1,96] com 100,00 %, o que demonstra fortes indícios a favor da 

distribuição normal para os erros aleatórios do modelo; 

6. Estimação pontual – A estimação pontual do valor médio do imóvel, calculada utilizando-se 

da equação de regressão encontrada na construção do modelo é dada por: 

Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média): 

Valor unitário = +102,9033866 -0,0001477252397 * Área do terreno² -3795,965517 / Testada² 

+171,5008832 * Vocação  
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10.0 – ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores 

Item Descrição Resultado Pontos/Grau 

1 Caracterização do imóvel avaliando 
Completa quando a todas as 

variáveis analisadas 
3 / III 

2 

Quantidade mínima de dados de 

dados de mercado, efetivamente 

utilizados 

19 2 / II 

3 Identificação dos dados de mercado 

Apresentação de informações 

relativas a todos os dados e 

variáveis analisados na modelagem 

2 / II 

4 Extrapolação Não admitida 3 / III 

5 

Nível de significância α (somatório 

do valor das duas caudas) máximo 

para a rejeição da hipótese nula de 

cada regressor (teste bicaudal) 

20% 2 / II 

6 

Nível de significância máximo 

admitido para a rejeição da hipótese 

nula do modelo através do teste F 

de Snedecor 

1% 3 / III 

TOTAL DA PONTUAÇÃO: 15 

Tabela 1 - Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear. Fonte: ABNT NBR 14653-2. 

03/2011. 

Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização 

de modelos de regressão linear 

GRAUS III II I 

Pontos mínimos 16 10 6 

Itens Obrigatórios 

2,4,5 e no grau III e os 

demais no mínimo no 

grau II 

2,4,5 e 6 no mínimo no 

grau II e os demais no 

mínimo no grau I 

Todos, no mínimo no 

grau I 

GRADU DE FUNDAMENTAÇÃO: II 

Tabela 2 - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão 

linear. Fonte: ABNT NBR 14653-2. 03/2011. 
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Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do 

tratamento por fatores 

DESCRIÇÃO 

GRAU 

III II I 

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno 

do valor central da estimativa 
 30%  40%  50% 

Intervalo de confiança do modelo de regressão:  

GRAU DE PRECISÃO: III 

Tabela 5 - Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores. Fonte: 

ABNT NBR 14653-2. 03/2011. 

 

Grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custos 

de benfeitorias 

Item Descrição Resultado 
Pontos / 

Grau 

1 Estimativa do custo direto 

Pela utilização de custo unitário 

básico para projeto semelhante ao 

projeto padrão 

2 / II 

2 BDI Calculado 3 / III 

3 Depreciação Física 

Calculada por métodos técnicos 

consagrados, considerando-se 

idade, vida útil e estado de 

conservação 

2 / II 

TOTAL DA PONTUAÇÃO: 7 

Tabela 6 - Grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custos de benfeitorias. Fonte: 

ABNT NBR 14653-2. 03/2011. 

 

Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização 

do método da quantificação do custo de benfeitorias 

GRAUS III II I 

Pontos mínimos 7 5 3 

Itens Obrigatórios 
1, com os demais no 

mínimo no grau II 

1 e 2, no mínimo no 

grau II 

Todos, no mínimo no 

grau I 

GRADU DE FUNDAMENTAÇÃO: II 

Tabela 7 - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método da 

quantificação do custo de benfeitorias. Fonte: ABNT NBR 14653-2. 03/2011. 
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Grau de fundamentação no caso de utilização do método evolutivo 

Item Descrição Resultado 
Pontos / 

Grau 

1 Estimativa do valor do terreno 

Grau II de fundamentação no 

método comparativo ou no 

involutivo 

2 / II 

2 Estimativa dos custos de reedição 
Grau II de fundamentação no 

método da qualificação do custo 
2 / II 

3 Fator de comercialização Justificado 2 / II 

TOTAL DA PONTUAÇÃO: 6 

Tabela 10 - Grau de fundamentação no caso de utilização do método evolutivo. Fonte: ABNT NBR 14653-2. 03/2011. 

 

Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação 

no caso da utilização do método evolutivo 

GRAUS III II I 

Pontos mínimos 7 5 3 

Itens Obrigatórios 
1 e 2, com o 3 no 

mínimo no Grau II 

1 e 2, no mínimo no 

Grau II 

Todos, no mínimo no 

Grau I 

GRADU DE FUNDAMENTAÇÃO: II 

Tabela 11 - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método 

evolutivo. Fonte: ABNT NBR 14653-2. 03/2011. 

 

De acordo a norma mencionada anteriormente e as pontuações atingidas, o presente laudo de 

avaliação enquadra-se no Grau II de Fundamentação e Grau III de Precisão da estimativa de valor. 
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11.0 – DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO: 

11. 1 – TERRENO 

 

Com base na realização das pesquisas, na construção do modelo de regressão e relatório 

estatístico gerados pelo software SISDEA – Software de Modelagem de Dados, (Anexo II), chegamos 

ao seguinte intervalo de valores para a avaliação:  

Dados para atribuição de valor:  

Área: 516,00 m² 

Testada: 8,00 m 

Vocação: 2 – Comercial 

 

Valores estimados Área do Terreno Valor Unitário Valor Total 

Valor de Mercado Mínimo 516,00 m² R$ 300,36 /m² R$ 154.985,76 

Valor de Mercado Médio 516,00 m² R$ 347,26 /m² R$ 179.186,16 

Valor de Mercado Máximo 516,00 m² R$ 394,16 /m² R$ 203.386,56 

 

11.2 – BENFEITORIAS 

            11.2.1 – PRÉDIO:  

Com base no método do cálculo do custo de reprodução (Anexo III), Custo Unitário Básico – 

CUB fornecido pelo Sinduscon/AL de abril/2022 (Anexo IV), Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 

de 29,07% (Anexo V) e Acórdão nº 2622/2013 – Tribunal de Contas da União – TCU (Anexo VI), 

encontramos o seguinte valor: 

Atributos para atribuição de valor: 

Área construída = 748,00 m² 

Idade aparente = 16 anos 

Tipo de imóvel = 9 (Edificação de escritórios) 

Estado de conservação = 5 (Regular) 

Custo unitário (R$/m²) = R$ 1.470,90 /m² (conforme custo unitário básico fornecido pelo 

Sinduscon/AL para o mês de abril/2022 – Padrão médio) + 29,07 % de BDI = R$ 1.898,49 / 

m². 
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Área (m²): 748,00 V (R$) =  1.420.070,99  

Custo unitário novo (R$/m²): 1898,49 Vd (R$) =  1.278.063,89  

Tipo de imóvel (tabela):  9 Vr (R$) =  142.007,10  

Estado de conservação (tabela):  5 α =  0,238806 

Método para depreciação (tabela):  1 δ = 0,623418 

Idade aparente (anos):  16 Vx (R$) =  938.775,02  

 

11.3 – FATOR COMERCIALIZAÇÃO 

Por não dispor de imóveis semelhantes tanto em tipo de uso e padrão construtivo em 

quantidade suficiente para a determinação e cálculo do fator de comercialização, o avaliador 

adotou o fator comercialização (FC) = 1. 

 

11.4 - VALOR TOTAL 

VI = (VT + CB) * FC 

 

VALOR ESTIMADO TERRENO BENFEITORIAS FC VALOR TOTAL 

Valor de Mercado Mínimo R$ 154.985,76 R$ 938.775,02 1,00 R$ 1.093.760,78 

Valor de Mercado Médio R$ 179.186,16 R$ 938.775,02 1,00 R$ 1.117.961,18 

Valor de Mercado Máximo R$ 203.386,56 R$ 938.775,02 1,00 R$ 1.142.161,58 

 

Valor adotado: R$ 1.117.961,18 (um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e 

um reais e dezoito centavos) 

 

12.0 – APRESENTAÇÃO FINAL DE VALOR: 

De acordo com todos os procedimentos necessários para a determinação do valor, as 

pesquisas de dados da região do imóvel avaliando, bem como caracterização completa do imóvel 

e as variáveis e métodos utilizados para precificação do bem, conforme solicitado, concluímos o 

seguinte valor de mercado de compra e venda em números redondos para o imóvel situado na 

Praça da Independência, nº 252, bairro Centro, município de Palmeira dos Índios/AL, 

denominado Fórum Eleitoral da 10ª Zona:  

 

R$ 1.118.000,00 (um milhão, cento e dezoito mil reais) 
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13.0 – PRESSUSPOSTOS, RESSALVAS E CONDIÇÕES LIMITANTES: 

 

1. Acreditamos que as informações prestadas por terceiros foram dadas de boa-fé; 

 

2. Não foram feitas averiguações a respeito de restrições ao direito de propriedade ou de 

quaisquer ônus que pesem sobre o imóvel avaliando; 

 

3. O valor encontrado representa o preço que o bem seria comercializado depois de exposto 

adequadamente ao mercado nas condições normais; 

 

4. Os trabalhos foram desenvolvidos “in loco” e de conformidade com as Normas Brasileiras, 

levando-se em consideração todas as variáveis necessárias para ajustar o imóvel a real situação 

de mercado; 

 

5. A avaliação não é subdivisível de seus anexos; 

 

6. Não recebemos a documentação do imóvel para constatação de áreas não averbadas ou a 

identificação do endereço conforme RGI. As áreas apontadas neste laudo foram levantadas 

“in loco” pelo avaliador durante a realização da vistoria. Caso necessário, a JLR 

ENGENHARIA se dispõe inteiramente a retificar quaisquer informações com o fornecimento 

das documentações do imóvel; 

 

7. Este trabalho foi realizado com isenção de ânimos, é independente e totalmente livre de 

quaisquer vantagens ou envolvimento do profissional responsável; 

 

8. As condições físicas do imóvel apontadas pelo laudo são baseadas na inspeção visual realizada 

pelo avaliador. A JLR ENGENHARIA não assume qualquer responsabilidade pela solidez de 

componentes estruturais ou do solo em que o imóvel se encontra, entretanto, recomendamos 

a contratação de um perito para averiguação dos problemas relatados. 
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14.0 – ATA DE ENCERRAMENTO: 

 

A JLR ENGENHARIA, através de seu responsável técnico, o engenheiro civil Rodrigo Rocha 

Rolemberg, CREA Nacional nº 021881519-0, vem honrosamente apresentar o laudo de avaliação nº 

003/2022 registrado pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº AL20220279614, 

composto por 18 (dezoito) fls. impressas e assinadas e 8 (oito) anexos. 

 

 
 

Maceió, 02 de junho de 2022. 

 

 

JLR ENGENHARIA LTDA – ME 

CNPJ – 33.438.751/0001-43 

           CREA nº 52748-3 

 

 

 

___________________________________ 

Rodrigo Rocha Rolemberg 

Responsável Técnico da JLR ENGENHARIA 

Eng. Civil – CREA nº 021881519-0 

 

 

 

 

15.0 – ANEXOS: 

 

Relatório Fotográfico ............................................................................................ Anexo I 

Relatório Estatístico e Tratamento de Dados ....................................................... Anexo II 

Custo de Reprodução (HOSS-HEIDECK) .......................................................... Anexo III 

Custo Unitário Básico .......................................................................................... Anexo IV 

Composição de Benefícios e Despesas Indiretas .................................................. Anexo V 

Acórdão nº 2622/2013 ......................................................................................... Anexo VI 

Microrregiões de Alagoas ................................................................................... Anexo VII 

Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T) ............................................... Anexo VIII 

 

Assinado de forma digital por
 RODRIGO ROCHA

 ROLEMBERG:09846024452
 Dados: 2022.06.03 08:29:31

'-03'00
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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IMÓVEL AVALIANDO 
 

Logradouro – Praça da Independência 
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IMÓVEL AVALIANDO 
 

Fachada 
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IMÓVEL AVALIANDO - TÉRREO 

 
 

 

 

 

Fachada 
 

Identificação do Imóvel 

 

 

 

 

Hall de Entrada  Sala de Espera 

 

 

 

 

Sala de Espera  Atendimento 
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IMÓVEL AVALIANDO - TÉRREO 

 
 

 

 

 

Circulação 
 

Atendimento 

 

 

 

 

Atendimento  Jardim de Inverno 

 

 

 

 

Área de Serviço  Banheiro Feminino 
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IMÓVEL AVALIANDO - TÉRREO 

 
 

 

 

 

Copa/Cozinha 
 

Copa/Cozinha 

 

 

 

 

Circulação  Promotoria Eleitoral 

 

 

 

 

Jardim de Inverno  Vista Externa do Prédio 
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IMÓVEL AVALIANDO - TÉRREO 

 
 

 

 

 

Sala do Juiz Eleitoral 
 

Sala do Juiz Eleitoral 

 

 

 

 

Banheiro – Chefe de Cartório  Banheiro Chefe de Cartório – Forro em gesso 

 

 

 

 

Depósito de Urnas  Depósito de Urnas 
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IMÓVEL AVALIANDO - TÉRREO 

 
 

 

 

 

Circulação 
 

Despensa 

 

 

 

 

Banheiro – Chefe de Cartório  Banheiro – Chefe de Cartório 

 

 

 

 

Banheiro Feminino – Utilizado como depósito  Banheiro Feminino – Utilizado como depósito 
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IMÓVEL AVALIANDO - TÉRREO 

 
 

 

 

 

Banheiro Feminino – Utilizado como depósito 
 

Banheiro Feminino – Utilizado como depósito 

 

 

 

 

Jardim de Inverno  Banheiro Masculino 

 

 

 

 

Sala do T.I.  Sala do T.I. 
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IMÓVEL AVALIANDO - PAVIMENTO SUPERIOR 

 
 

 

 

 

Acesso ao pavimento superior 
 

Circulação 

 

 

 

 

Banheiro  Sala de Reunião 

 

 

 

 

Sala de Reunião  Sala de Reunião 
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IMÓVEL AVALIANDO - PAVIMENTO SUPERIOR 

 
 

 

 

 

Sala de Reunião – Infiltração no forro 
 

Sala de Reunião 

 

 

 

 

Banheiro – Sala de Reunião  Fissura no Banheiro – Sala de Reunião 

 

 

 

 

Circulação  Circulação 
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IMÓVEL AVALIANDO - PAVIMENTO SUPERIOR 

 
 

 

 

 

Salão/Mezanino 
 

Salão/Mezanino 

 

 

 

 

Salão/Mezanino  Salão/Mezanino 

 

 

 

 

Salão/Mezanino  Salão/Mezanino 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO E TRATAMENTO DE DADOS 
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Modelo: 
 

Terrenos - Palmeira dos Índios 
 
Data de Referência: 
 
Sexta-feira, 27 de maio de 2022 
 
Informações Complementares: 
 
Valor de compra e venda 
 
Dados para a projeção de valores: 
 
➢  Área do terreno = 516,00 m² 
➢  Testada = 8,00 m 
➢  Vocação = 2,00 - Comercial 
➢  Endereço: Praça da Independência, nº 252 
➢  Complemento: Fórum Eleitoral da 10ª Zona 
➢  Bairro: Centro 
➢  Município/UF: Palmeira dos Índios/AL 
 
Valores da Moda para Nível de Confiança de 80% 
 
➢  Valor Unitário 
➢  Mínimo (13,51%) = R$ 300,36 /m² 
➢  Médio = R$ 347,26 /m² 
➢  Máximo (13,51%) = R$ 394,16 /m² 
 
➢  Valor Total 
➢  Mínimo = R$ 154.985,76 
➢  Médio = R$ 179.186,16 
➢  Máximo = R$ 203.386,56 
 
➢  Campo de Arbítrio 
➢  RL Mínimo = R$ 295,17 /m² 
➢  RL Máximo = R$ 399,35 /m² 
 
 

➢ Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média): 
 
 

Valor unitário = +102,9033866 -0,0001477252397 * Área do terreno² -3795,965517 / Testada² +171,5008832 * Vocação 
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Endereço Complemento Bairro Informante
Telefone do 

informante

Área do 

terreno (m²)

Testada 

(m)
Vocação

Renda 

bairro
Valor unitário R$/m²

1  Rua em projeto Loteamento Recanto do Sabiá
Graciliano 

Ramos
Alexandre (82) 99816-6720 200,00           10,00         1 0,91 175,00R$                        

2  Rua em projeto Loteamento Vegas 2 Juca sampaio Rodrigo Nunes (82) 99975-7547 300,00           10,00         1 1,135 150,00R$                        

3  
Rodovia Girador de Acesso BR 316 

e AL 115
à beira da pista Sonho Verde Fábio (82) 98157-2121 1.550,00        95,00         2 0,633 88,00R$                          

4  Rua em projeto
Residencial Jardins em Palmeira dos 

Índios

Palmeira de 

fora
Ketheleen Barros "in loco" 180,00           9,00           1 0,619 255,56R$                        

5  Avenida Sabiá Loteamento Recanto do Sabiá
Graciliano 

Ramos
Wagner D. (82) 99932-8402 300,00           10,00         1 0,91 183,33R$                        

6  Av. Rotary
Palmeira de 

Fora
Fátima Pinto (21) 2544-7243 180,00           9,00           1 0,619 216,67R$                        

7  Rua projetada Loteamento Colorado
Graciliano 

Ramos
José (82) 99801-7484 200,00           10,00         1 0,91 225,00R$                        

8  Rua projetada
Loteamento Luar das Palmeiras, QD 

16, Lt 25,26

Graciliano 

Ramos
Lane (82) 99943-4543 400,00           20,00         1 0,91 287,50R$                        

9 * Av. Muniz Falcão, 192 Juca sampaio Iranilda (82) 99113-6306 240,00           5,00           2 1,135 833,33R$                        

10  Av. Muniz Falcão
Lomt. em frente ao Col. Est. 

Humberto Mendes
São Francisco Marcos caetano (82) 99976-6701 250,00           10,00         2 0,962 400,00R$                        

11  Av. Muniz Falcão
Lomt. em frente ao Col. Est. 

Humberto Mendes
São Francisco Marcos caetano (82) 99976-6701 250,00           10,00         2 0,962 400,00R$                        

12 * Av. Muniz Falcão
Lomt. em frente ao Col. Est. 

Humberto Mendes
São Francisco Marcos caetano (82) 99976-6701 300,00           12,00         1 0,962 360,00R$                        

13 * Av. Muniz Falcão
Lomt. em frente ao Col. Est. 

Humberto Mendes
São Francisco Marcos caetano (82) 99976-6701 200,00           10,00         1 0,962 400,00R$                        

14  Rua. Clodoaldo da fonseca Paraíso Lourenço (015) 99606-1728 360,00           6,00           1 1,688 160,00R$                        

15  R. Claudina L. Almeida Vila maria Gil (82) 98745-2818 888,00           14,00         1 0,636 144,23R$                        

16  Rua Genésio Moreira São Francisco Ione (82) 99958-8066 360,00           12,00         1 0,962 194,44R$                        

17  Rua projetada Loteamento Luar das Palmeiras
Graciliano 

Ramos
Igor Rocha (82) 99902-6846 200,00           10,00         1 0,91 190,00R$                        

18  Rua projetada Loteamento Luar das Palmeiras
Graciliano 

Ramos
Igor Rocha (82) 99902-6846 200,00           10,00         1 0,91 225,00R$                        

19 * Rua projetada Loteamento Luar das Palmeiras
Graciliano 

Ramos
Igor Rocha (82) 99902-6846 200,00           10,00         1 0,91 350,00R$                        

20  Rua projetada Loteamento Vegas II
Graciliano 

Ramos
Fran (82) 99915-6256 200,00           10,00         1 0,91 175,00R$                        

21 *
Rua Matilde Rodrigues de Lima, Lt 

17
Loteamento Recanto do sabiá

Graciliano 

Ramos
george (82) 99164-6520 200,00           8,00           1 0,91 117,50R$                        

22  R. Sílvio caldas Conjunto Helenildo Ribeiro
Helenildo 

Ribeiro
Alysson B. (82) 99939-8328 230,00           10,00         1 0,91 304,35R$                        

21  Rua projetada 03
Lotm. Luar das Palmeiras - Quadra 

02 - Lt 13

Graciliano 

Ramos
Genésio (82) 98181-1837 250,00           10,00         1 0,91 300,00R$                        

22  Rua projetada 03
Lotm. Luar das Palmeiras - Quadra 

02 - Lt 14

Graciliano 

Ramos
Genésio (82) 98181-1837 250,00           10,00         1 0,91 300,00R$                        

N
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JLR ENGENHARIA LTDA - ME  SISDEA - MODELAGEM DE DADOS

RUA TENENTE CORONEL PEDRO JERÔNIMO DOS SANTOS, S/N - BARRO DURO - MACEIÓ/AL FONE: (82) 99114-0464 / 98834-1617 
CNPJ: 33.438.751/0001-43 CEP 57045-793 E-MAIL: jlr_engenharia@hotmail.com      1/1

Variáveis Transf. Elast... t Calcula... Sig.(%) Coef. RL Coef. RNL Média Mínimo Máximo

Área do terreno x² -7,18% -5,57 0,01% -0.000148 355,16 180,00 1.550,00

Testada 1/x² 4,28% -1,54 14,54% -3795.96... 15,00 6,00 95,00

Vocação x 71,7... 4,86 0,02% 171.5008... 1,16 1,00 2,00

Renda Bairro

Valor unitário y 2,10 5,26% 102.9033... 230,21 88,00 400,00
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T... Variável Valor Médio t Calculado Coef.Equação Transf. Elast.

Área d... 355,1579 -5,57 -0,000148 x² -7,18%

Testada 15,0000 -1,54 -3.795,965517 1/x² 4,28%

Vocação 1,0000 4,86 171,500883 x 71,79%

Valor u... 238,8997 2,10 102,903387 y  
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

Estimativa p/Área do terreno
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

Estimativa p/Testada
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Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

Estimativa p/Vocação
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D... Observado Estimado Resíduo Resídu... Residuo/DP ... Residuo/DP ... Variação Inicial Variação Resi... Variação Expli...

1 175,00000... 230,53560... -55,535... -31,73% -1,14 -1,14 2,40% 8,63% -0,04%

2 150,00000... 223,14934... -73,149... -48,77% -1,50 -1,50 5,06% 14,98% 1,18%

3 88,000000... 90,574659... -2,5746... -2,93% -0,05 -0,05 15,90% 0,02% 22,10%

4 255,56000... 222,75420... 32,8058... 12,84% 0,67 0,67 0,50% 3,01% -0,47%

5 183,33000... 223,14934... -39,819... -21,72% -0,82 -0,82 1,73% 4,44% 0,67%

6 216,67000... 222,75420... -6,0842... -2,81% -0,12 -0,12 0,14% 0,10% 0,16%

7 225,00000... 230,53560... -5,5356... -2,46% -0,11 -0,11 0,02% 0,09% 0,00%

8 287,50000... 241,27831... 46,2216... 16,08% 0,95 0,95 2,58% 5,98% 1,25%

10 400,00000... 398,71267... 1,28733... 0,32% 0,03 0,03 22,66% 0,00% 31,50%

11 400,00000... 398,71267... 1,28733... 0,32% 0,03 0,03 22,66% 0,00% 31,50%

14 160,00000... 149,81559... 10,1844... 6,37% 0,21 0,21 3,88% 0,29% 5,27%

15 144,23000... 138,54924... 5,68075... 3,94% 0,12 0,12 5,81% 0,09% 8,04%

16 194,44000... 228,89820... -34,458... -17,72% -0,71 -0,71 1,01% 3,32% 0,10%

17 190,00000... 230,53560... -40,535... -21,33% -0,83 -0,83 1,27% 4,60% -0,03%

18 225,00000... 230,53560... -5,5356... -2,46% -0,11 -0,11 0,02% 0,09% 0,00%

20 175,00000... 230,53560... -55,535... -31,73% -1,14 -1,14 2,40% 8,63% -0,04%

22 304,35000... 228,62994... 75,7200... 24,88% 1,55 1,55 4,32% 16,05% -0,26%

23 300,00000... 227,21178... 72,7882... 24,26% 1,49 1,49 3,83% 14,83% -0,47%

24 300,00000... 227,21178... 72,7882... 24,26% 1,49 1,49 3,83% 14,83% -0,47%
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Gráfico de Residuos padronizados x Valores estimados

Resíduos Regressão
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Dados Observado Estimado Resíduo Resíduo Relati... Residuo/DP Regressão Distância de Cook

1 175,00 230,54 -55,54 -31,73% -1,14 0,0242

2 150,00 223,15 -73,15 -48,77% -1,50 0,0406

3 88,00 90,57 -2,57 -2,93% -0,05 0,0987

4 255,56 222,75 32,81 12,84% 0,67 0,0092

5 183,33 223,15 -39,82 -21,72% -0,82 0,0120

6 216,67 222,75 -6,08 -2,81% -0,12 0,0003

7 225,00 230,54 -5,54 -2,46% -0,11 0,0002

8 287,50 241,28 46,22 16,08% 0,95 0,0789

10 400,00 398,71 1,29 0,32% 0,03 0,0003

11 400,00 398,71 1,29 0,32% 0,03 0,0003

14 160,00 149,82 10,18 6,37% 0,21 0,3577

15 144,23 138,55 5,68 3,94% 0,12 0,0009

16 194,44 228,90 -34,46 -17,72% -0,71 0,0140

17 190,00 230,54 -40,54 -21,33% -0,83 0,0129

18 225,00 230,54 -5,54 -2,46% -0,11 0,0002

20 175,00 230,54 -55,54 -31,73% -1,14 0,0242

22 304,35 228,63 75,72 24,88% 1,55 0,0446

23 300,00 227,21 72,79 24,26% 1,49 0,0409

24 300,00 227,21 72,79 24,26% 1,49 0,0409
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Gráfico - Distância de Cook
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Dados Observado Estimado Resíduo Resíduo Relati... Residuo/DP Estimativa Residuo/DP Regressão

1 175,00 230,54 -55,54 -31,73% -1,14 -1,14

2 150,00 223,15 -73,15 -48,77% -1,50 -1,50

3 88,00 90,57 -2,57 -2,93% -0,05 -0,05

4 255,56 222,75 32,81 12,84% 0,67 0,67

5 183,33 223,15 -39,82 -21,72% -0,82 -0,82

6 216,67 222,75 -6,08 -2,81% -0,12 -0,12

7 225,00 230,54 -5,54 -2,46% -0,11 -0,11

8 287,50 241,28 46,22 16,08% 0,95 0,95

10 400,00 398,71 1,29 0,32% 0,03 0,03

11 400,00 398,71 1,29 0,32% 0,03 0,03

14 160,00 149,82 10,18 6,37% 0,21 0,21

15 144,23 138,55 5,68 3,94% 0,12 0,12

16 194,44 228,90 -34,46 -17,72% -0,71 -0,71

17 190,00 230,54 -40,54 -21,33% -0,83 -0,83

18 225,00 230,54 -5,54 -2,46% -0,11 -0,11

20 175,00 230,54 -55,54 -31,73% -1,14 -1,14

22 304,35 228,63 75,72 24,88% 1,55 1,55

23 300,00 227,21 72,79 24,26% 1,49 1,49

24 300,00 227,21 72,79 24,26% 1,49 1,49
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Gráfico de Valores Estimados x Observados
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Gráfico de Aderência à Curva Normal Reduzida
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Id Área Estimado Mínimo(IC) Máximo(IC) Mínimo(IP) Máximo(IP)

1 180,00 381,81 332,84 430,77 300,08 463,54

2 388,46 364,30 316,55 412,05 283,29 445,31

3 519,05 346,79 299,91 393,68 266,29 427,29

4 622,83 329,29 282,91 375,67 249,08 409,50

5 711,63 311,78 265,52 358,04 231,64 391,92

6 790,52 294,28 247,75 340,80 213,98 374,57

7 862,22 276,77 229,61 323,93 196,10 357,44

8 928,40 259,26 211,10 307,43 178,01 340,52

9 990,17 241,76 192,25 291,27 159,70 323,82

10 1.048,31 224,25 173,09 275,41 141,18 307,32

11 1.103,38 206,75 153,65 259,84 122,47 291,02

12 1.155,84 189,24 133,95 244,53 103,57 274,91

13 1.206,01 171,73 114,02 229,44 84,48 258,98

14 1.254,18 154,23 93,90 214,55 65,22 243,23

15 1.300,57 136,72 73,61 199,83 45,81 227,64

16 1.345,35 119,21 53,16 185,26 26,23 212,19

17 1.388,70 101,71 32,59 170,83 6,52 196,89

18 1.430,73 84,20 11,89 156,51 -13,32 181,73

19 1.471,56 66,70 -8,90 142,29 -33,29 166,68

20 1.511,29 49,19 -29,78 128,16 -53,37 151,75

21 1.550,00 31,68 -50,74 114,11 -73,56 136,93
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Projeção para Unitário
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Id Variável Transf. Alias x1 x2 x3 y

Área do terreno x² x1 0 -0,49 0,49 -0,48

Testada 1/x² x2 -0,49 0 -0,26 0,04

Vocação x x3 0,49 -0,26 0 0,35

Valor unitário y y -0,48 0,04 0,35 0
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Correlações parciais isoladas
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Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Testada
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Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Vocação
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Correlações parciais isoladas

Correlações isoladas p/Valor unitário
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Id Variável Transf. Alias x1 x2 x3 y

Área do terreno x² x1 0 0,53 0,80 0,82

Testada 1/x² x2 0,53 0 0,27 0,37

Vocação x x3 0,80 0,27 0 0,78

Valor unitário y y 0,82 0,37 0,78 0
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Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Área do terreno
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Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Testada

4321

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

0,531

0

0,273

0,369
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Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Vocação
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Correlações parciais com influência

Correlações com influência p/Valor unitário
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Relatório Estatístico - Regressão Linear 

 
➢ Modelo: 
 
Terrenos - Palmeira dos Índios 
 
➢ Data de referência: 
 
Sexta-feira, 27 de maio de 2022 
 
➢ Informações Complementares: 
 
Variáveis e dados do modelo Quant. 

Total de variáveis:  5 

Variáveis utilizadas no modelo:  4 

Total de dados:   24 

Dados utilizados no modelo:   19 

 
 
➢ Estatísticas: 
 
Estatísticas do modelo Valor 

Coeficiente de correlação: 0,8480726 / 0,8480726 

Coeficiente de determinação: 0,7192272 

Fisher - Snedecor: 12,81     

Significância do modelo (%): 0,01 

 
 
➢ Normalidade dos resíduos: 
 
Distribuição dos resíduos Curva Normal Modelo 

Resíduos situados entre -1 e + 1 68%  68% 

Resíduos situados entre -1,64 e + 1,64 90% 100% 

Resíduos situados entre -1,96 e + 1,96 95% 100% 

 
 
➢ Outliers do modelo de regressão: 
 
Quantidade de outliers: 0    

% de outliers: 0,00% 
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➢ Análise da variância: 
 
Fonte de variação Soma dos 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F 

Explicada 91505,400    3 30501,800 12,808 

Não Explicada 35721,995   15 2381,466 

Total 127227,394   18 

 
 
➢ Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média): 
 
 

Valor unitário = +102,9033866 -0,0001477252397 * Área do terreno² -3795,965517 / Testada² +171,5008832 * Vocação 

 
 

➢ Testes de Hipóteses: 
 
Variáveis Transf. t Obs. Sig.(%) 

Área do terreno x²    -5,57  0,01 

Testada 1/x²    -1,54 14,54 

Vocação x     4,86  0,02 

Valor unitário y     2,10  5,26 

 
 
➢ Correlações Parciais: 
 
Correlações parciais para Área do terreno Isoladas Influência 

Testada -0,49 0,53 

Vocação 0,49 0,80 

Valor unitário -0,48 0,82 

 
 
Correlações parciais para Testada Isoladas Influência 

Vocação -0,26 0,27 

Valor unitário 0,04 0,37 

 
 
Correlações parciais para Vocação Isoladas Influência 

Valor unitário 0,35 0,78 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO DE REPRODUÇÃO (HOSS-HEIDECK) 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 003/2022 

ANEXO III – CUSTO DE REPRODUÇÃO 

 
 

 

 

 

CÁLCULO CUSTO DE REPRODUÇÃO 
  

O cálculo da depreciação física pode ser realizado de duas formas: pela forma analítica, na qual se 

faz necessária a realização de um orçamento à recomposição do imóvel na condição de novo, ou pela 

aplicação simples de coeficiente de depreciação, que leve em conta a idade da construção e o seu 

estado de conservação. Esse coeficiente deve ser aplicado sobre o valor depreciável. O segundo tipo 

é mais usual nos laudos judiciais, podendo ser aplicada a consagrada Tabela Ross-Heideck de 

depreciação. 

 

 

TABELA 01 

Nº TIPO DE IMÓVEL VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO 

1 Apartamentos 50 anos 0,90 

2 Bancos 67 anos 0,80 

3 Residências 60 anos 0,80 

4 Fábricas 50 anos 0,80 

5 Garagens 60 anos 0,80 

6 Celeiros 75 anos 0,80 

7 Hotéis 50 anos 0,80 

8 Paióis 67 anos 0,80 

9 Edificações de escritórios 67 anos 0,90 

10 Lojas 67 anos 0,80 

11 Teatros 50 anos 0,80 

12 Armazéns 75 anos 0,80 

 

 

TABELA 02 

Nº ESTADO DE CONSERVAÇÃO HEIDECKE 

1 Ótimo 0,0000 

2 Muito bom 0,0032 

3 Bom 0,0252 

4 Intermédio 0,0809 

5 Regular 0,1810 

6 Deficiente 0,3320 

7 Mau 0,5260 

8 Muito mau 0,7520 

9 Demolição 1,0000 
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ANEXO III – CUSTO DE REPRODUÇÃO 

 
 

 

 

         

TABELA 03 

Nº MÉTODO PARA DEPRECIAÇÃO FÓRMULA 

1 Linear Depreciação = Idade aparente / Vida útil 

2 Parábola (Kuentzle) 
Depreciação = Idade aparente * Idade aparente / 

Vida útil / Vida útil 

3 Ross 

Depreciação = 0,5 * (Idade aparente / Vida útil + 

Idade aparente * Idade aparente /Vida útil / Vida 

útil) 

 

 

 

 

V (R$) “Valor do imóvel novo” = Área * Custo unitário novo 
 

Vd (R$) “Valor depreciável” = V (R$) * (depreciação tabela 01) 
 

Vr (R$) “Valor residual” = V – Vd 
 

 = Tabela 03 
 

 = 1 – (alfa + (1 – alfa) * Coeficiente da tabela 02 
 

Vx (R$) “Valor do custo de reprodução” = Delta * Vd + Vr 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO UNITÁRIO BÁSICO – SINDUSCON/AL 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO / PAVIMENTO 
 
 

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), 
calculados de acordo com a  Lei  Fed. nº. 4.591,de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 
12.721:2006da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes 
ao mês de ABRIL de 2022. 
"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, 
com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de 
orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não 
comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006". 
"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os  seguintes 
itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado 
de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações 
correspondentes a cada caso particular: fundações, sub-muramentos, paredes-diafragma, 
tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais 
como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, 
calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área 
construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos 
de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros 
serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e 
emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 
instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do 
incorporador."   

 
NOTA TÉCNICA 

TABELA DO CUB/m² DESONERADO 
Os valores do Custo Unitário Básico (CUB/m²) presentes nesta tabela foram calculados e 
divulgados para atender ao disposto no artigo 7° da Lei 12.546/11, alterado pela Lei 
12.844/13 que trata, entre outros, da desoneração da folha de pagamentos na Construção 
Civil. 
Eles somente podem ser utilizados pelas empresas do setor da Construção Civil cuja 
atividade principal (assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada) 
esteja enquadrada nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.  
 
Salienta-se que eles não se aplicam as empresas do setor da Construção Civil cuja 
atividade principal esteja enquadrada no grupo 411 da CNAE 2.0 (Incorporação de 
empreendimentos imobiliários). 
A metodologia de cálculo do CUB/m² desonerado é a mesma do CUB/m² e obedece ao 
disposto da Lei 4.591/64 e na ABNT NBR 12721:2006. A diferença diz respeito apenas ao 
percentual de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB/m² 
desonerado não considera a incidência dos 20% referentes à previdência social, assim 
como as suas reincidências. 
Qualquer dúvida sobre o cálculo deste CUB/m² desonerado deve ser consultada junto ao 
Sinduscon - AL.  

 
ABRIL DE 2022 

Tabela 2: PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS 
R (Residência Unifamiliar); PP (Prédio Popular) e PIS (Projeto De Interesse Social ) 

 

        PADRÃO BAIXO       PADRÃO NORMAL        PADRÃO ALTO 

R-1 1.539,34 R-1 1.805,65 R-1 2.315,58 

PP-4 1.509,25 PP-4 1.743,62 R-8 1.942,59 

R-8 1.449,20 R-8 1.521,09 R-16 1.919,67 

PIS 1.079,10 R-16 1.492,56  
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Tabela 3: PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS 
CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas) 

    
     
    
     
 
 
     

 
Tabela 4: PROJETOS – PADRÃO RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) E GALPÃO INDUSTRIAL (GI) 

 
  

 

 

CUB-AL (DESONERADO) 
Evolução do índice desde NOVEMBRO/2013. 

Padrão R8 – N 
  Nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

911,23 916,07 927,96 931 931,99 938,83 976,13 976,91 978,41 983,03 986,08 987,14 989,15 992,69 

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 

999,1 1.001,88 1.005,14 1.010,72 1.012,00 1.041,47 1.044,43 1.046,09 1.047,50 1.049,98 1.053,47 1.054,86 1.063,71 1.068,13 

mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 Mar/17   Abr/17 

 1,069,95  1.071,67  1.102,98 1.105,16  1.108,35  1.108,64 1.109,84 1.110,77 1.112,59 1.113,10 1.114,67 1.118,86  1.119,98  1.119,43 

Mai/17 
1.130,74 

Jun/17 
1.131,81 

Jul/17 
1.132,08 

Ago/17 
1.133,44 

Set/17 
1.134,46 

Ou/17 
1.137,04 

Nov/17 
1.141,15 

Dez/17 
1.143,05 

Jan/18 
1.146,66 

Fev/18 
1.148,85 

Mar/18 
1.152,00 

Abril/18 
1.154,12 

Maio/18 
1.156,25 

Jun/2018 
1.165,66 

Jul/18 
1.167,86 

Ago/18 
1.169,49 

Set/18 
1.170,39 

Out/18 
1.180,27 

Nov/18 
1.181,75 

Dez/18 
1.182,03 

Jan/19 
1.187,16 

Fev19 
1.189,08 

Mar/19 
1.189,91 

Abr/19 
1.190,15 

Maio19 
1.194,03 

Jun/19 
1.215,79 

Julho/19 
1.216,37 

Agosto/19 
1.216,69 

Set/19 
1.217,80 

Out/19 
1.219,61 

Nov/19 
1.220,10 

Dez/19 
1.220,00 

Jan/20 
1.223,29 

Fev/20 
1.224,47 

Mar/20 
1.223,86 

Abr/20 
1.224,26 

Maio/20 
1.224,36 

Jun/20 
1.225,72 

Jul/20 
1.227,74 

Ago/20 
1.251,25 

Set/20 
1.261,98 

Out/20 
1.276,07 

Nov/20 
1.289,33 

Dez/20 
1.299,07 

Jan/21 
1.339,32 

Fev/21 
1.367,94 

Mar/21 
1.377,22 

Abr/21 
1.411,50 

Mai/21 
1.456,49 

Jun/21 
1.466,38 

Jul/21 
1.474,31 

Ago/21 
1.500,73 

Set/21 
1.502,55 

Out/21 
1.503,63 

Nov/21 
1.504,45 

Dez/21 
1.495,99 

JAN/22 
1.504,59 

FEV/22 
1.508,50 

Mar/22 
1.520,27 

Abr/22 
1.521,09           

 

ABRIL 2022 

 Nº índice Variação % 
Mês anterior 

Variação % 
Mês 

Variação % 
Acum. Ano 

Variação % 
Acum. 12 

meses 

CUB-AL R8-N 
Desonerado 

1.521,09 0,78% 0,05% 1,68% 7,76% 

Resumo do CUB-AL R-8 N (Desonerado) 

ÍTEM ABRIL 2022 

 R$ Participação 
% 

Materiais 884,88 58% 
Mão de Obra 584,63 39% 

Desp. Administrativa 42,16 3% 

Equipamentos 9,43 1% 

CUB / m
2
 1.521,09 

 
100% 

Encargos Sociais e Trabalhistas  117,35% 
                       Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 

       PADRÃO NORMAL 

CAL - 8 
1.737,56 

CSL - 8 
1.470,90 

CSL - 16 
1.984,26 

          PADRÃO ALTO 

CAL - 8 
1.910,86 

CSL - 8 
1.650,68 

CSL - 16 
2.223,57 

        PROJETO 

    RP1Q 
 1.478,02 

         PROJETO 

      GI 
845,43 
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COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
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                                          LAUDO DE AVALIAÇÃO - Nº 003/2022

               ANEXO V - COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% OK

ISS 2,50% OK

CPRB 4,50% OK

BDI 22,88% OK 20,34% 22,12% 25,00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

(REFERÊNCIA: ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU)

Itens

Administração Central

PROPRIETÁRIO:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

ENDEREÇO:

Fórum Eleitoral da 10ª Zona situado na Praça da Independência, nº 252, Centro, município de Palmeira dos 

Índios/AL

DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA:

SIM

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

TIPO DE OBRA:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada 

serviço.

II – Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por 

se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contrato, não devendo ser 

repassado à contratante, conforme Súmula/TCU n.º 254/2010.

VARIÁVEIS

BDI = (1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L) - 1

(1-T)                 = 29,07%

Tributos (impostos COFINS 3,00%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração  (Fórmula Acórdão TCU)
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ACÓRDÃO Nº 2622/2013 
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       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 036.076/2011-2 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

 

1. Processo n. TC 036.076/2011-2. 

2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Administrativo. 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif. 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de trabalho 

constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenação da 

Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif, em atendimento ao 

Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores de taxas de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para cada tipo de obra pública e para aquisição de 

materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos 

percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas (Acórdãos 

ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e estatísticos e 

controle da representatividade das amostras selecionadas. 

9.1. determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras 
públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos referenciais 
contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011: 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 

CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES 

E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 

 BDI PARA ITENS DE MERO 

FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL  

11,10% 14,02% 16,80% 

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que: 

9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos 

patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que 
compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo 

de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso concreto: 
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TIPOS DE OBRA 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 

SEGURO + GARANTIA RISCO 

1ºQuartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS 

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 

CONSTRUÇÃO DE 
RODOVIAS E FER- 

ROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO      DE 
REDES DE ABAS- 

TECIMENTO DE 

ÁGUA, COLETA DE 

ESGOTO    E    CONS- 

TRUÇÕES CORRE- 
LATAS 

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO DE 
MANUNTEÇÃO DE 

ESTAÇÕES E RE- 
DES DE DISTRIBUI- 
ÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 

OBRAS PORTUÁ- 
RIAS, MARÍTIMAS 

E FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

 
 

TIPOS DE OBRA 

 

DESPESA FINANCEIRA 

 

LUCRO 

1ºQuartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 
E FERROVIAS 

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONS- 
TRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇÃO DE MANUTEN- 
ÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENER- 
GIA ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ- 
TIMAS E FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43% 

 BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

 

 PARCELA DO BDI 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

 ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

1,50% 3,45% 4,49% 

 SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 

 RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 
 DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 

 LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 

9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar 
como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do 
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orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos : 

Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% 

COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

4,13% 7,64% 10,89% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕ ES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1,85% 5,05% 7,45% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09% 

9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que: 

9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenação, para elaboração de estudos técnicos para 

a construção de composições referenciais para itens orçamentários associados à administração local, com 

vistas a estabelecer parâmetros de mercado para subsidiar a e laboração e a análise dos orçamentos de 

obras públicas, em consonância com os dispositivos legais previstos no Decreto n. 7.983/2013, em 

especial no art. 17, contando com a participação dos órgãos e entidades responsáveis pela manutenção 

de sistemas de referência de preços de obras públicas da Administração Pública Federal, a exemplo do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, da Caixa Econômica Federal, da 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, da Secretaria 

Especial de Portos da Presidência da República – SEP/PR, da Eletrobras, dentre outros, e encaminhe a 

este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos estudos; 

9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a: 

9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e 

desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, 

mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por 

parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos 

públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40,  inciso  XIII, da Lei n. 

8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013; 

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração 

local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar 

critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos 

indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de 

execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso 

III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 

9.3.2.3. adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação 

tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de 

definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota 

do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso 

II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias; 

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de tributação 

de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições 

sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à 

média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos 

no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária; 
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9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes 

pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição 

do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 

Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua 

os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, 

Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

9.3.2.6. exigir, nos editais de licitação, a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-

base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de 

BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, 

em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013; 

9.4. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do Relatório e da 

Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC; 

ao Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada – Sinicon e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, 

bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit e à Caixa Econômica 

Federal que são os responsáveis pelos principais sistemas de referência de preços utilizados nas 

auditorias de obras públicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi; 

9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif 

que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinações contidas no 

subitem 9.3 destes autos; 

9.6. arquivar os presentes autos. 
 

10. Ata n° 37/2013 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 25/9/2013 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P. 
13. Especificação do quorum: 

13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa 
(Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 
 

 

(Assinado Eletronicamente) 

VALMIR CAMPELO 
(Assinado Eletronicamente) 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

na Presidência Relator 

 
 

Fui presente: 

 
 

(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20220279614

INICIAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO ROCHA ROLEMBERG

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0218815190

Registro: 0218815190AL

Empresa contratada: JLR ENGENHARIA LTDA Registro : 0000527483-AL

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 06.015.041/0001-38

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE Nº: 377

Complemento: Edifício Jornalista Arnon de Mello Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051090

Contrato: NE 303/2022 Celebrado em: 20/05/2022

Valor: R$ 3.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE Nº: 377

Complemento: Edifício Jornalista Arnon de Mello Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051090

Data de Início: 23/05/2022 Previsão de término: 03/06/2022 Coordenadas Geográficas: -9.661497, -35.731734

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 06.015.041/0001-38

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

85 - Vistoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 4,00 un

9 - Avaliação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 4,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

Referente a elaboração de 04 (quatro) laudos de avaliação para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, objetivando a determinação do
valor de mercado de compra e venda dos seguintes imóveis: 1 - Cartório Eleitoral de Palmeira dos índios, situado na Praça da Independência, nº 252,
Centro, Palmeira dos Índios; 2 - Cartório Eleitoral de Arapiraca, situado na Rua Gervásio Oliveira Lima, nº 147, bairro novo Horizonte, Arapiraca; 3 -
Cartório Eleitoral de Major Isidoro, situado na Rua Professora Maria José de R. Barros, s/n, Major Isidoro/AL; 4 - Cartório Eleitoral de Penedo, situado
na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 502, Bairro Santa Luzia, Penedo/AL.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RODRIGO ROCHA ROLEMBERG - CPF: 098.460.244-52

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - CNPJ: 06.015.041/0001-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 30/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302019583

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: A2yz9
Impresso em: 01/06/2022 às 21:08:34 por: , ip: 177.67.169.52

www.crea-al.org.br crea-al@crea-al.org.br

Tel:  (82) 2123-0866 Fax:  (82) 2123-0894
CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Alagoas

 Assinado de forma digital por RODRIGO
 ROCHA ROLEMBERG:09846024452
'Dados: 2022.06.03 08:30:00 -03'00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À GSAD,
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1141093,  faço

juntada dos laudos de avaliação de imóveis próprios emitidos
pela empresa Contrim Amaral e JLR Engenharia:

 
1 - Fórum Eleitoral

1141726, 1141731, 1141733, 1141736 e 1141739 ;
2 - Marechal Deodoro 1141746;
3 - Passo de Camaragibe 1141750 e 1141755;
4 - Rio Largo 1133148, 1133153 e 1133217;
5 - Prédio da Sinimbu 1141763, 1141767 e

1141772;
6 - Arapiraca 1141809, 1141811 e 1141830;
7 - Major Isidoro 1141834 e 1141838;
8 - Penedo 1143080 e 1143084;
9 - Terreno Josefa de Melo 1143186;
10 - Terreno da Rua do Imperador 1143189 e

1143193;
11 - Palmeira dos Índios 1144217.
 

IMÓVEL VALOR
AVALIADO

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
AVALIAÇÃO

Fórum Eleitoral R$
10.664.000,00 09 de junho de 2022

Marechal Deodoro R$ 355.000,00 24 de maio de 2022
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Passo de
Camaragibe R$ 215.000,00 27 de maio de 2022

Rio Largo R$ 5.935.000,00 14 de junho de 2022
Prédio da Sinimbu R$ 5.935.000,00 14 de junho de 2022
Arapiraca R$ 1.112.000,00 24 de maio de 2022
Major Isidoro R$ 555.000,00 23 de maio de 2022
Penedo R$ 368.000,00 30 de maio de 2022
Terreno Josefa de
Melo

R$
17.225.800,00 25 de maio de 2022

Terreno da Rua do
Imperador R$ 447.000,00 09 de junho de 2022

Palmeira dos Índios R$ 1.118.000,00 23 de maio de 2022

 

                        
   Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/09/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144239 e o código CRC E71805B0.

0008033-79.2017.6.02.8000 1144239v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Em face da Lista de Imóveis indicada pela

SCON 0511156, solicito à SAPEV juntar aos autos o laudo de
avaliação do Cartório de Cacimbinhas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144766 e o código CRC F197C539.

0008033-79.2017.6.02.8000 1144766v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
À GSAD,
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1144766,

informo que não foi solicitado o laudo de avaliação do
Cartório de Cacimbinhas, conforme Termos de Referência
SAPEV e SEGEC 1059907 e 1062114.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 07/09/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144979 e o código CRC 6E7A7C83.

0008033-79.2017.6.02.8000 1144979v1

Despacho SAPEV 1144979         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 1082



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
Retornem os autos à SAPEV para, em apartado,

promover a eleboração de novo termo de referência, para que
sejam realizadas as avaliações pendentes, a exemplo de
Cacimbinhas e Santana do Ipanema.

Cópia à AGC, para verificar se consta aqlguma
avaliação de imóvel locado pendente, no sentido de incluir no
mencionado TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/09/2022, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145077 e o código CRC FE85FCCE.

0008033-79.2017.6.02.8000 1145077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia ou
profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de
laudo de avaliação dos imóveis próprios.

2. Quantidade 02 (dois) laudos

3. Descrição do Item

3.1. IMÓVEIS PRÓPRIOS
 
INTERIOR
1. Avaliação do imóvel denominado ao Cartório Eleitoral de Cacimbinhas,
localizado à Rua Sargento Benevides Valente, s/n, Bairro Centro, CEP:
57.570-000.

Área construída: 189 m2.
2. Avaliação do imóvel denominado ao Cartório Eleitoral de Santana do
Ipanema, localizado na BR Trezentos e dezesseis , nº 385, Bairro Centro,
CEP: 57.500-000.

Área construída: 391 m2.

4. Justificativa
A contratação se justifica pela necessidade de atualização dos valores dos
imóveis próprios, inclusive para lançamento no o Sistema de
Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet, que
automaticamente realizará atualização da conta contábil no SIAFI.

5. Prazo de Entrega Os laudos devem ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados
a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

6. Requisitos da
Avaliação

O laudos de avaliação a ser enviado será elaborados em conformidade com
as normas ABNT NBR 14.653 e Instrução Normativa SPU n° 01/2014,
contendo, no mínimo, os seguintes itens:
• Identificação da pessoa física ou jurídica que tenha solicitado o trabalho;
• Objetivo; • Finalidade;
• Identificação e caracterização do bem avaliando;
• Área construída; • Área do terreno;
• Proprietário (a);
• Pessoa física ou jurídica executora do Laudo com o n° do CREA ou CAU;
• Indicação do (s) método (s) utilizado (s), com justificativa da escolha;
• Diagnóstico de Mercado;
• Resultado da avaliação e sua data de referência, confirmando-o na
equaçãoapresentada;
• Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (recolhida) e RRT;
• Ressalvas e pressupostos; • Pesquisa de Mercado;
• Tratamento de dados; • Estimativas;
• Equação de regressão;
• Análise de sensibilidade;
• Testes de aderência;
• Tabela de enquadramento do Grau de fundamentação;
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• Tabela de enquadramento do Grau de precisão.
*A contratada deverá fornecer mídia com os arquivos gerados com o
software de inferência estatística SisRen ou SisDea para facilitação da
análise.

7. Condições Gerais

No preço estarão inclusos todos os encargos, tributos, incidentes na
contratação além de eventuais despesas de deslocamento.
No caso de pessoa física, deverá ser agregada ao preço a contribuição
patronal previdenciária no montante de 20%.

8. Local de Entrega
Os laudos serão entregues na Seção de Administração de Prédios e
Veículos do TRE-AL, situado na Av. Aristeu de Andrade, 377, 5º Andar,
Bairro Farol, nesta Capital, que realizará ATESTO dos serviços prestados e
enviará o procedimento à SEGEC.

9. Unidades
Fiscalizadoras Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

10. Unidade Gestora Assessoria de Gestão de Contratos - AGC

 
 
Maceió, 12 de setembro de 2022.
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/09/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145089 e o código CRC 84D1F07A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
Ao GSAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 1145077, informo

que todas as avaliações relativas aos imóveis locados por este
Tribunal, com prorrogações programadas para 2022 foram
devidamente realizadas.

Informo ainda que há um previsão de 9 (nove)
avaliações para o ano de 2023 relativas aos imóveis locados,
que são:

 
IMÓVEL VIGÊNCIA DO CONTRATO
ATALAIA 15/01/2023
JOAQUIM GOMES 17/02/2023
SÃO LUIS DO
QUITUNDE 03/05/2023

BIBLIOTECA 08/05/2023
QUEBRANGULO 18/05/2023
CORURIPE 18/06/2023
BOCA DA MATA 17/10/2023
SÃO JOSÉ DA
TAPERA 25/11/2023

GALPÃO DE
JARAGUÁ 01/12/2023

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 08/09/2022, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145137 e o código CRC 62821CF5.

0008033-79.2017.6.02.8000 1145137v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1144766,

apresentamos o Termo de Referência evento 1148314.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 14/09/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148314 e o código CRC B8B7CBC9.

0008033-79.2017.6.02.8000 1148314v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À SAPEV.
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho AGC (doc. 1145137), para solicitar a inclusão no
Termo de Referência SAPEV (doc. 1145089), dos imóveis
locados dos municípios de Atalaia e Joaquim Gomes, tendo em
vista as datas de vigência dos respectivos contratos.

A tramitação do novo TR dar-se-á em autos
apartados.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2022, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1151105 e o código CRC CE6A4275.

0008033-79.2017.6.02.8000 1151105v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
À GSAD,
(c/c SAPEV),
 
Senhor Secretário,
 
Em referência ao Despacho GSAD 1144766, anexo a

estes autos Lista de Imóveis atualizada (1152384).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 15/09/2022, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152351 e o código CRC 1AAC8DAA.

0008033-79.2017.6.02.8000 1152351v1
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Imóveis - Composição do Saldo

Conta Corrente Inscrição Genérica Ccor
Saldo - R$        

(Conta Contábil)
 Terreno  Edificação Data Avaliação

2829000125008 PASSO DE CAMARAGIBE 136.751,71               24.673,25         112.078,46 28/01/2016

2853000135006 RIO LARGO 518.272,83             135.639,39         382.633,44 28/01/2016

Total 655.024,54 160.312,64            494.711,90       -

2705000415002 ARAPIRACA 1.160.000,00             280.800,00         879.200,00 21/11/2014

2723000115007 CACIMBINHAS 130.101,55               18.751,00         111.350,55 13/11/2018

2785000265009 MACEIÓ (PRAÇA SINIMBU) 5.189.521,14             253.432,77      4.936.088,37 28/01/2016

2785003785003 FÓRUM CAPITAL 4.155.124,71             740.741,56      3.414.383,15 28/01/2016

2785005835008 MACEIÓ (RUA DO IMPERADOR) 180.000,00             142.500,00           37.500,00 24/08/2021

2787000065006 MAJOR ISIDORO 589.509,84             258.824,95         330.684,89 15/03/2016

2793000145004 MARECHAL DEODORO 597.292,37             129.992,96         467.299,41 28/01/2016

2825000305003 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1.237.402,27               80.436,81      1.156.965,46 28/01/2016

2833000475007 PENEDO 315.000,00             111.154,50         203.845,50 14/11/2013

Total 13.553.951,88 2.016.634,55 11.537.317,33 -

2785004595003 MACEIÓ (NOVA SEDE) 6.800.000,00 - - 02/12/2014

Total 6.800.000,00

21.008.976,42

Páginas:
Mês Lançamento: AGO/2022

Conta Contábil

'= IMOVEIS RESIDENCIAIS / 
COMERCIAIS

9/9/2022
Total Geral

'= EDIFICIOS

'= TERRENOS/GLEBAS

123210101

123210102

123210103
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
À SEIC para, com urgência, instruir a contratação

de que trata o Termo de Referência SAPEV 1145089, posto
que necessárias as avaliações para efeito de atender
recomedações das áreas de controle e contábil.

Aprovo o Termo de Referência, nos limites e para
os fins de que trata a Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2022, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179204 e o código CRC AC56568B.

0008033-79.2017.6.02.8000 1179204v1
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E-mail - 1179359

Data de Envio: 
  19/10/2022 12:40:10

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    cotrimeamaral1@uol.com.br
    jlr_engenharia@hotmail.com
    lriospepe@hotmail.com
    adelia.acioli@gmail.com
    alcidesrios@me.com
    projetefacil.eng@gmail.com
    davidlima82@hotmail.com
    perito.irvingfsoares@gmail.com
    thiago.pdantas@gmail.com
    rodrigosb.melo@gmail.com
    cleydner@gmail.com
    gustavoafreitas@hotmail.com
    fernanda.vieirap@hotmail.com
    mariotorres@creci.org.br
    thiago@creci-al.gov.br
    lucisno@digsoft.com.br
    SIGMAENGENHARIA@YAHOO.COM.BR
    LAGRANHA.GUSTAVO@GMAIL.COM
    JULIANAGILLEITE@GMAIL.COM
    R1RODOLFO@HOTMAIL.COM
    VINICIUS.GABRIEL6@TERRA.COM.BR
    VALDISARJUNIOR@GMAIL.COM
    MIGUEL@ACOPLANCONTABILIDADE.COM.BR
    DAIANE@QUALITECK.COM
    AVALIASAFIRA@GMAIL.COM
    nobre.andrey@gmail.com
    MAX.LOPEZ31@HOTMAIL.COM
    juliana.leite@leitebiazotto.com.br
    SOLONYSERVICOS@GMAIL.COM

Assunto: 
  Solicitação. Proposta de preços. Elaboração. Laudos de avaliação Imóveis. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada no ramo de engenharia
ou profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de 02 (dois) laudos de avaliação
de imóveis, conforme termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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Anexos:
    Termo_de_Referencia_1145089.html
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E-mail - 1180982

Data de Envio: 
  20/10/2022 16:03:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    jlr_engenharia@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta de preços. Elaboração. Laudos de avaliação Imóveis. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 

Rodrigo,

Reencaminho pedido abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada no ramo de engenharia
ou profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de 02 (dois) laudos de avaliação
de imóveis, conforme termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1145089.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada no

ramo de engenharia ou profissional de engenharia, devidamente
habilitado, para elaboração de laudo de avaliação dos imóveis
próprios, de acordo termo de referência 1145089.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para, com urgência, instruir a contratação de que trata
o Termo de Referência SAPEV 1145089, posto que necessárias as
avaliações para efeito de atender recomendações das áreas de
controle e contábil, despacho GSAD 1179204.

 
Após consulta a diversos potenciais prestadores

(1179359) recebemos as seguintes propostas:
 

      Empresa Cartório Eleitoral
de Cacimbinhas

Cartório Eleitoral
de Santana do
Ipanema

    Total

Cotrim e
Amaral,
doc. 1180773

R$ 1.000,00 R$ 1.100,00 R$
2.100,00

JLR
Engenharia,
doc. 1181163

R$ 900,00 R$ 900,00 R$
1.800,00

 
Desta forma, sugerimos, s.m.j, que a contratação seja

realizada por dispensa de licitação, fundamentada no Art. 24, I, da
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Lei n.º 8.666/93, com a empresa JLR ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
33.438.751/0001-43, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais).
 

Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa
e declaração de inexistência da prática de nepotismo,
eventos 1182122 e 1182126 .

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2022, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/10/2022, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182128 e o código CRC 6326A074.

0008033-79.2017.6.02.8000 1182128v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1182128, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/10/2022, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182293 e o código CRC 4AA9601C.

0008033-79.2017.6.02.8000 1182293v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À SGO/COFIN, para reserva de crédito, no valor

indicado no Despacho SEIC 1182128, e posterior remessa à
Assessoria Jurídica, para análise de conformidade legal da
proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 23:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182522 e o código CRC 9B13F2E0.

0008033-79.2017.6.02.8000 1182522v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1182522).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/10/2022, às 08:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182747 e o código CRC A143D37E.

0008033-79.2017.6.02.8000 1182747v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  24/10/2022 11:28
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 285

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

24/10/2022 0008033-79.2017.6.02 - 1.800,00

Código Nome

33.438.751/0001-43 JLR ENGENHARIA LTDA

Favorecido

Endereço

TENENTE-CORONEL PEDRO J 00000 LOTE  MORADA AVO. BARRO DURO

CEP

57045-793

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PAR SERVIÇOS DE LAUDO IMOBILIÁRIO. PROC 0008033-79.2017.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

24/10/2022 Inclusão 1.800,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

24/10/2022 11:24:24
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 285-2022. 2022RO001467.

Observação:

- DESP SEIC DOC 1182128.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 24/10/2022, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182968 e o código CRC 792A74AC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1185448, proferido

no Processo SEI 0010638-22.2022.6.02.8000, para devolver os
presentes autos à SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2022, às 00:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1185449 e o código CRC 3E01187E.

0008033-79.2017.6.02.8000 1185449v1
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E-mail - 1186133

Data de Envio: 
  26/10/2022 14:25:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    jlr_engenharia@hotmail.com

Assunto: 
  Orientação SOF/TSE Nº17/2022. Laudos de Avaliação de Imóveis. TREAL. 

Mensagem: 
  Prezado Rodrigo,

Boa tarde,

Em razão da publicação de Orientação SOF/TSE Nº 17/2022 que tem como objetivo orientar e padronizar
no âmbito da Justiça Eleitoral os procedimentos relativos aos bens imóveis solicitamos a confirmação da
proposta anexa em atendimento as seguintes informações que deverão constar nos laudos de avaliação:

a. documentação com descrição detalhada de cada imóvel avaliado;

b. a identificação contábil do imóvel;

c. critérios utilizados para avaliação e sua respectiva fundamentação;

d. vida útil remanescente do imóvel;

e. data de avaliação; e

f. identificação do responsável ou responsáveis pela reavaliação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
82 99938-4871

Anexos:
    Anexo_1181163_Proposta._JLR_Engenharia..pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
À GSAD
 
Em atenção ao despacho GSAD 1185449 encaminhamos

e-mail à empresa JLR Engenharia Ltda informando sobre a
publicação de Orientação SOF/TSE Nº 17/2022 e a mesma informou
que os laudos elaborados pela empresa serão apresentados conforme
a referida orientação, eventos 1186133 e
1186256; ratificando, ainda, a validade da proposta presente nos
autos, despacho SEIC 1182128.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/10/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186258 e o código CRC BEEF7A1A.

0008033-79.2017.6.02.8000 1186258v1
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PROCESSO : 0008033-79.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE CONTABILIDADE
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, I. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

 

Parecer nº 1673 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de contratação da

Empresa JLR ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
33.438.751/0001-43, para a contratação de empresa
especializada no ramo de engenharia ou profissional de
engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de laudo
de avaliação dos imóveis próprios, conforme Termo de
Referência presente no evento 1145089, contendo a
justificativa da necessidade de atualização dos valores dos
imóveis próprios, inclusive para lançamento no o Sistema de
Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União -
SPIUnet, que automaticamente realizará atualização da conta
contábil no SIAFI, pelo valor total de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais), nos termos da proposta anexada no evento
SEI nº 1181163.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O Termo de Referência (1145089) foi elaborado

pela SAPEV, visando a contratação de empresa prestadora de
serviços de sondagem para coleta de dados, visando à
obtenção de dados para a elaboração do Projeto Estrutural,
considerando a Informação 4659 (0288453).

 
O Termo de Referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração (1179204).
 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações - SEIC (1182128) sugeriu a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, I da Lei nº
8.666/93, da Empresa JLR ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
33.438.751/0001-43, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais).

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da

empresa:
a) Declaração de Inexistência de

Nepotismo: 1182126;
b) Consulta ao CADIN: 1182122;
c) Consulta ao SICAF: 1184562;
d) Consulta consolidada TCU: 1182122;
d) Certidão FGTS: 1184565.
 
A SGO juntou a respectiva reserva de crédito no

evento SEI n° 1182964.
 
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria

Jurídica para emissão de parecer, ex vi do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
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nº 15.787/17.
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os Órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente no
edital ou no aviso ou instrumento de
contratação direta, vedada a aplicação
combinada desta Lei com as citadas no
referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do contrato quando elaborada.

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento, entende-se
aplicável o comando previsto no Art. 24, I, da Lei de
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Licitações, que preconiza:
 

"Art. 23. As modalidades de licitação a
que se referem os incisos I a III do artigo
anterior serão determinadas em função
dos seguintes limites, tendo em vista o
valor estimado da contratação:
 
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais)
(...)
 
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso I do
artigo anterior, desde que não se refiram
a parcelas de uma mesma obra ou serviço
ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e
concomitantemente;
(...)"

 
O Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018

atualizou os limites das modalidades de licitação que trata o
artigo 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

 
Art. 1º Os valores estabelecidos nos
incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:
 
I - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
(...)

 
4. CONCLUSÃO
 
Recomenda-se registrar, no termo de dispensa, a

opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta  o Art. 191 da Lei  nº
14.133/2021, na conformidade com o que consta no item 3
deste pronunciamento.

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica opina

favoravelmente à contratação direta, nos termos do artigo 24,
I, da Lei n° 8.666/93, da Empresa JLR ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.438.751/0001-43, para
a contratação de empresa especializada no ramo de
engenharia ou profissional de engenharia, devidamente
habilitado, para elaboração de laudo de avaliação dos imóveis
próprios, conforme Termo de Referência presente no
evento 1145089, contendo a justificativa da necessidade de
atualização dos valores dos imóveis próprios, inclusive para
lançamento no o Sistema de Gerenciamento de Imóveis de
Uso Especial da União - SPIUnet, que automaticamente
realizará atualização da conta contábil no SIAFI, pelo valor
total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), nos termos
da proposta anexada no evento SEI nº 1181163.

 
Outrossim, deve a Administração
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observar que as despesas decorrentes de contratações
da mesma natureza, no decorrer do presente exercício,
não deverão ultrapassar o limite de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais), estabelecido para a modalidade
de dispensa de licitação para obras e serviços de
engenharia, prevista no art. 24, inciso I, da Lei nº
8.666/93, cujos valores foram atualizados pelo Decreto
nº 9.412/2018, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa.

 
À consideração superior do Sr. Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/10/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/10/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186618 e o código CRC 029B2B1B.

0008033-79.2017.6.02.8000 1186618v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de outubro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação direta dos serviços de elaboração de
laudo de avaliação dos imóveis que abrigam as sedes do
Cartório Eleitoral de Cacimbinhas e do  Cartório Eleitoral de
Santana do Ipanema.

Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de
Contratações, por conduto do Despacho SEIC 1182128,
sugeriu a contratação direta por meio de dispensa de
licitação, nos termos do art. 24, Inciso I, da Lei nº
8.666/93, da empresa JLR ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
33.438.751/0001-43, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais).

Nesta senda, demonstrada a compatibilidade de
preço com os valores praticados em mercado, e considerando
o Parecer nº 1673/2022 (1186618), da lavra da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, cuja ilação é pela legalidade do
procedimento em tela, RECONHEÇO, diante da situação de
dispensa verificada, com fulcro no art. 24, I, da Lei nº
8.666/93, a dispensa de licitação nos presentes autos
eletrônicos, ao tempo em que sugiro a autorização da
contratação direta ora indicada.

Ademais, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa, deve a Administração observar, no
decorrer do presente exercício, que as contratações da mesma
natureza, não deverão ultrapassar o limite de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais), estabelecido para a modalidade de
dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia,
previsto no art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, cujos valores
foram atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018.
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Isso posto, faço os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para
análise e competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/10/2022, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187024 e o código CRC 94745030.

0008033-79.2017.6.02.8000 1187024v1

Conclusão GDG 1187024         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 1137



E-mail Resposta2. Orientação SOF-TSE. Laudos. JLR. (1187999)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 1138



E-mail Resposta2. Orientação SOF-TSE. Laudos. JLR. (1187999)         SEI 0008033-79.2017.6.02.8000 / pg. 1139



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008033-79.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE CONTABILIDADE
ASSUNTO : Autorização. Dispensa de licitação. Contratação Direta. Empresa JLR ENGENHARIA LTDA.

 

Decisão nº 4821 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1673/2022 (1186618),
além de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de
licitação, nos moldes da Conclusão do Senhor Diretor-Geral
(1187024), e  AUTORIZO, com fulcro no Art. 24, I, da Lei n°
8.666/93, a contratação direta da Empresa JLR ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.438.751/0001-43, objetivando a
prestação de serviços especializados no ramo de engenharia, ou
profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração
de laudo de avaliação dos imóveis próprios que abrigam as sedes do
Cartório Eleitoral de Cacimbinhas e do Cartório Eleitoral de Santana
do Ipanema, conforme Termo de Referência presente no evento SEI
nº1145089, contendo a justificativa da necessidade de atualização
dos valores, inclusive para lançamento no Sistema de Gerenciamento
de Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet, que
automaticamente realizará atualização da conta contábil no SIAFI,
pelo valor total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos
Termos da Proposta no evento SEI nº 1181163.

Outrossim, deverá se atentar para a recomendação da
Assessoria Juridica da Diretoria Geral no sentido de se observar, no
decorrer do presente exercício, que as contratações da mesma
natureza, não deverão ultrapassar o limite de R$ 33.000,00 (trinta
e três mil reais), estabelecido para a modalidade de dispensa de
licitação para obras e serviços de engenharia, previsto no art. 24,
inciso I, da Lei nº 8.666/93, cujos valores foram atualizados
pelo Decreto nº 9.412/2018, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa.

Sendo assim, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/10/2022, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1188997 e o código CRC 5C4C6BDD.

0008033-79.2017.6.02.8000 1188997v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2022.
À SEIC, para publicidade e à COFIN, para emissão

da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2022, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1189708 e o código CRC 513BE4AF.

0008033-79.2017.6.02.8000 1189708v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2022.
Proc. 0008033-79.2017.6.02.8000
 
 
À SGO, para emissão de nota de empenho, na forma

da decisão 4821 (1188997) e demais dados constante dos
autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES,
Coordenador Substituto, em 30/10/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1189725 e o código CRC 0AD29C5B.

0008033-79.2017.6.02.8000 1189725v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 679/2022 - RO 1555.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/11/2022, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191056 e o código CRC 363311EF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1191056),

registro minha assinatura no empenho 2022NE679, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2022, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191076 e o código CRC 5941BF40.

0008033-79.2017.6.02.8000 1191076v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/11/2022 18:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 679

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

03/11/2022 Ordinário 0008033-79.2017.6.02 - 1.800,00

33.438.751/0001-43 JLR ENGENHARIA LTDA

2022NECT. SERVIÇOS DE LAUDO IMOBILIÁRIO.
SEI 0008033-79.2017.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

10 DISPENSA DE LICITACAO

24 - I -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

TENENTE-CORONEL PEDRO J 00000 LOTE  MORADA AVO. BARRO DURO

CEP

57045-793

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Pré-empenho

2022PE000285

1  de      2002
Versão Data/Hora

03/11/2022 18:40:20
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/11/2022 18:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.800,00

Total da Lista

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

001 1.800,00Prestação de serviços especializados no ramo de engenharia, ou
profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de
laudo de avaliação dos imóveis próprios que abrigam as sedes do
Cartório Eleitoral de Cacimbinhas e do Cartório Eleitoral de Santana do
Ipanema, conforme Termo de Referência presente no evento SEI
nº1145089. Proposta comercial (1181163). Decisão nº 4821 / 2022 -
TRE-AL/PRE/GPRES (1188997).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/11/2022 Inclusão 1,00000 1.800,0000 1.800,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

03/11/2022 18:40:20

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

03/11/2022 18:37:21

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

03/11/2022 18:40:20
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e posterior envio dos autos à AGC e à SAPEV, para
acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2022, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191103 e o código CRC DD7FC48E.

0008033-79.2017.6.02.8000 1191103v1
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E-mail - 1191182

Data de Envio: 
  04/11/2022 07:34:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    jlr_engenharia@hotmail.com

Assunto: 
  Laudos de Avaliação de Imóveis. TREAL.

Mensagem: 
  Prezado Senhor Rodrigo,

Encaminhamos nota de empenho nº 679/2022, no montante de R$ 1.800,00, relacionada à elaboração do
laudo de avaliação de imóveis deste Regional, conforme proposta anexa.

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Anexos:
    Anexo_1181163_Proposta._JLR_Engenharia..pdf
    Nota_1191102_NE_070011_2022NE000679_v002_33438751000143_20221103184041.pdf
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