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1. APRESENTAÇÃO 

Reconhecendo a relevância e a abrangência dos impactos que a Gestão Patrimonial 
Imobiliária exerce sobre o desenvolvimento estatal, a Secretaria de Estado da Administração, 
por intermédio do Núcleo de Administração Patrimonial, elaborou o presente Manual.  

Este documento foi desenvolvido em consonância com o Decreto nº 3313, de 15 de 
setembro de 2016, que institui no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá o Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA e o Decreto N° 4026 de 06 de novembro de 2009, 
que dispõe sobre a gestão e controle de bens do acervo patrimonial do Estado, o qual instituiu 
normas para o exercício da gestão e do controle patrimonial imobiliário do Estado, tendo como 
função garantir a melhoria contínua da gestão imobiliária, bem como facilitar o acesso às 
informações, tornando-as transparentes e garantindo maior agilidade e qualidade dos serviços 
públicos.  

 
Entre os temas abordados estão:  
 

 Cadastro de Usuário do Sistema; 

 Cadastro de Bem Imóvel; 

 Vistoria; 

 Avaliação;  

 Baixa; 

 Emissão de Relatório Analítico e Sintético das ações desenvolvidas no Sistema referente 
ao bem imóvel e outros assuntos correlatos. 

 
Nesse contexto, este Manual visa constituir-se em um importante instrumento para promover 
o desenvolvimento da Gestão Patrimonial Imobiliária do Estado do Amapá, objetivando 
contribuir para a produção de resultados relevantes para a gestão pública amapaense, por 
meio da padronização de procedimentos técnicos e de gestão à serem adotados por todos os 
Órgãos Públicos Estaduais e Entidades, no que couber. 
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2. INTRODUÇÃO 

A gestão patrimonial imobiliária exerce impacto significativo no desenvolvimento 

econômico, social, ambiental e urbanístico do Estado. A sua efetividade depende diretamente 

do sucesso na execução e na integração de uma série de procedimentos desempenhados não 

apenas pela Gerência do Patrimônio Público Estadual, mas por todos os Órgãos e Entidades do 

Amapá.  

Assim sendo, torna-se imprescindível padronizar todas as normas e procedimentos da 

Administração Pública Estadual para garantir a segurança e a efetividade na execução das 

operações que subsidiam as diversas modalidades de ingresso, movimentação e baixa do bem 

patrimonial no acervo imobiliário do Estado.  

Importante ressaltar que todos os projetos e ações públicas estaduais são exercidos por 

meio de bens patrimoniais próprios ou a serviço do Estado, sendo que o patrimônio imobiliário 

compõe sua infraestrutura física.  

Dessa forma, a gestão do patrimônio público impacta, limita e pré-determina a qualidade e 

a quantidade de serviços públicos prestados à sociedade.  

Compete à Secretaria de Estado da Administração conduzir a Política de Gestão Patrimonial 

Imobiliária, que busca desburocratizar, descentralizar e desconcentrar as atividades inerentes 

ao patrimônio, tendência que se vem observando em outros Entes Federados.  

Também é função da Secretaria, por intermédio do Núcleo de Administração Patrimonial – 

NAP juntamente com sua Unidade de Administração de Bens Imóveis, estruturar, organizar e 

operacionalizar os processos administrativos patrimoniais imobiliários, utilizando-se de 

instrumentos como normatização, orientação, controle e supervisão, assegurando assim, a 

uniformidade da legislação.  

O Manual busca contribuir com o processo de regularização dos imóveis no que tange à 

propriedade, à valoração e as condições de suas variadas formas de uso. Abrange ainda, 

informações referentes à utilização dos imóveis e seus aspectos financeiros e contábeis, 

orientando o usuário dos procedimentos que deverão ser adotados para cadastrar ou atualizar 

um imóvel ou Gleba no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA Patrimonial.  

Sendo assim, um dos propósitos deste documento é orientar os usuários com a finalidade 

de proporcionar uma melhor visibilidade da forma correta da utilização das funcionalidades do 

Sistema de Patrimônio com intuito de promover a melhor articulação com os órgãos 

envolvidos, com a finalidade de assegurar a uniformidade e padronização de procedimentos.  

Assim, esperamos disseminar conhecimentos gerais sobre o tema em apreço, promover 

melhorias à gestão patrimonial imobiliária e, por conseguinte, à Gestão Pública como um todo, 

que se exerce por meio dos bens patrimoniais, bem como atualizar periodicamente esta 

publicação, em perspectiva de melhoria contínua, incorporando possíveis colaborações dos 

Órgãos e Entidades vinculadas. 
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3. COMO SOLICITAR CADASTRO DE USUÁRIO 

Para ter acesso ao Sistema de Patrimônio SIGA Imobiliário é necessário que o órgão tenha 
um usuário cadastrado. 

Para solicitar o cadastro de usuário o órgão deverá acessar seguir os seguintes comandos: 
 
Passo 1: Acesse o endereço eletrônico https://sead.portal.ap.gov.br/, selecione na barra a 

opção “SERVIÇOS”, logo após clique em “REQUERIMENTO”, você será encaminhado a uma nova 
página; 

 

 
Passo 2º: Em seguida selecione a opção “Formulário de Usuário SIGA - Módulo Patrimônio – 
DOWNLOAD”, ele irá abrir o PDF para download; 

https://sead.portal.ap.gov.br/
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Passo 3º: Preencher o Formulário com os dados do servidor que ficará responsável 
operação do sistema no seu órgão. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao preencher o formulário deverá ser informado: 
 Nome completo da pessoa que utilizará o sistema; 
 CPF; 
 Matricula; 
 Órgão de lotação; 
 Contato; 
 Endereço; 
 E-mail corporativo; 
 Os campos com (*) deverão obrigatoriamente ser preenchidos. 
 

 

Passo 4º: Envie este formulário junto com seus documentos pessoais (RG e CPF), para 
protocolo@sead.ap.gov.br, juntamente com a justificativa do secretário para criação do 
usuário. O processo poderá ser acompanhado pelo site: www.prodoc.ap.gov.br/consulta. 

Observação: A partir do recebimento deste formulário, a Equipe do Projeto SIGA irá gerar uma 

senha inicial de acesso, que será repassada ao usuário através do e-mail corporativo que será 

informado na ficha cadastral. Com essa senha inicial, o usuário tem a obrigação de criar uma 

nova senha, na primeira conexão (login) no SIGA. Estas senhas são pessoais e intransferíveis, 

não se responsabilizando a Equipe do Projeto/PRODAP por seu uso indevido. Qualquer dúvida 

enviar E-mail para siga@prodap.ap.gov.br. 

mailto:protocolo@sead.ap.gov.br
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4. LOGIN AO SISTEMA SIGA 

O usuário cadastrado entrará com seu login e senha para ter acesso às informações 
contidas no Sistema de Patrimônio. 
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4.1. Selecionar Menu 

No canto superior esquerdo há a opção de selecionar quais menus estarão visíveis. Para os 
bens imóveis marque apenas “Patrimônio Imobiliário” e “Relatório Imobiliário”, clique em 
Selecionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. BEM IMÓVEL 

Esta funcionalidade permite a consulta, o cadastro, a edição e exclusão de Bens Imóveis. 
Para acessar a funcionalidade acione a opção “Bem Imóvel” no menu principal.  

Observação: O cadastro, a edição e a exclusão são de responsabilidade da SEAD, ficando 
apenas ela autorizada à proceder com quaisquer alterações. 

 

 
 
 

*Os Órgãos poderão consultar os imóveis pertencentes ao GEA, tendo acesso somente à consulta, não 

podendo alterar as informações contidas neles, ficando essa função exclusivamente de responsabilidade 

da SEAD por ser órgão Gestor. 
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5.1. Novo Bem Imóvel 

Para criar um registro faz-se necessário que a opção “Novo Bem Imóvel” no formulário 
“Bem Imóvel” seja acionada. 

 
O sistema disponibilizará um novo formulário denominado Cadastro de “Bem Imóvel”, este 

conterá várias abas agrupando informações sobre o novo cadastro. 
 

 
 

 
 

Observação: Toda a ficha deverá ser preenchida com caracteres em caixa alta, incluindo acentos 

ortográficos e sem abreviações. Caso existam abreviações, colocá-las entre parênteses, conforme exemplo: 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ (CEA). 
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5.1.1. Identificação 

Primeiramente deverão ser preenchidos os dados de identificação do imóvel, tais como 
denominação, registro, e demais dados. Após preencher os campos requeridos no formulário, a 
opção “Salvar” deverá ser acionada para registrar os dados informados na aba “Identificação”. 
O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação, além disso, habilitará as demais 
abas para complementação dos dados de registro do Imóvel. 

 
 Após identificação do tombo que será utilizado no cadastramento do bem, esse 

podendo ser gerado automaticamente pelo sistema ou pré-definido pela Unidade de 
Administração de Bens Imóveis (UABI), o número deverá ser preenchido no campo 
Registro. O SIGA adota como padrão número de registro com 10 algarismos, 
preenchendo automaticamente com os zeros a esquerda para totalizar os dez 
algarismos. O número de registro não pode ser alterado uma vez salvo. Caso não seja 
preenchido manualmente o campo com o número de registro do imóvel e o usuário 
clicar em “Salvar”, o sistema irá preencher o espaço com um número aleatório 
colocando uma exclamação na frente, exemplo: !0000000002. No caso de número 
aleatório ou erro de digitação do número de registro, a ficha deverá ser excluída e um 
novo cadastro realizado; 

 Selecionar o campo “Tipo de Registro”: o sistema disponibiliza 02 (duas) opções, sendo 
a primeira denominada Oficial, que deverá ser utilizada nos casos em que o bem 
pertence ao Estado do Amapá, e a segunda, Apoio, que deverá ser utilizado quando o 
bem imóvel, utilizado pelo Estado, possuir outro proprietário; 

 Preencher o campo “Dossiê”: trata-se de um campo não obrigatório, onde é possível 
inserir um texto livre de até 50 caracteres. Na ocasião, quando possível, deverá ser 
informado o número do processo que originou a informação; 

 Preencher o campo “Localização física do arquivo”: se trata de um campo não 
obrigatório, onde é possível inserir um texto livre de até 100 caracteres. Na ocasião, 

Observação: Em todas as abas, após o preenchimento, deve-se clicar na opção 

Salvar antes de trocar de aba, caso contrário, os dados preenchidos serão perdidos. 
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quando possível, deverá ser informada a localização física que o processo que originou a 
informação será arquivado; 

 Preencher o campo “Nº. Processo de Ingresso no Estado”: trata-se de um campo não 
obrigatório, onde é possível inserir um texto livre de até 20 caracteres. Na ocasião, 
quando possível, deverá ser informado o número do processo que adquiriu o bem 
imóvel. Esse número pode ser o processo de aquisição ou mesmo o processo de doação; 

 Preencher o campo “Denominação”: trata-se de um campo obrigatório, onde é possível 
inserir um texto livre de até 100 caracteres. O usuário deverá encontrar uma 
denominação que descreva, de forma suscinta, a finalidade/ uso daquele imóvel. 
Sempre que um bem for destinado para determinado uso, se faz necessária a revisão de 
sua denominação. Ocasião em que o usuário fará constar no campo “Descrição” essa 
informação. Exemplo: Denominação antiga: RESIDÊNCIA. Nova Denominação: 
DELEGACIA DE CALÇOENE; Nova Descrição: ANTIGA RESIDÊNCIA; 

 Preencher o campo “Descrição”: trata-se de um campo obrigatório, onde é possível 
inserir um texto livre de até 4.000 caracteres. O usuário deverá usar este campo para 
complementar a informação inserida no campo “Denominação” de forma a detalhar no 
que tange sua utilização. É fundamental atualizar este campo sempre que o imóvel 
sofrer alteração na sua utilização, informando a antiga ocupação, conforme exemplo 
acima; 

 Selecionar o campo “Tipo”: O sistema disponibilizará uma lista que deverá ser 
selecionado a opção que o imóvel se enquadra conforme a finalidade da construção ou 
do terreno: para Edificação Comercial, Edificação Industrial, Edificação Pública, 
Edificação Residencial, para terrenos sem edificação: Gleba, Lote Urbano, Terreno de 
Marinha, terreno Rural e Terreno Urbano; 

 Selecionar o campo Classificação: deverá ser selecionado a opção de acordo com a 
finalidade do bem. Bens de Uso Especiais: são bens imóveis, que destinam-se ao uso 
pelo próprio Poder Público para a prestação de serviços. A população os utiliza na 
qualidade de usuários daquele serviço. Ex.: hospitais, automóveis públicos, fórum. Bens 
Dominicais: são os que pertencem ao Estado na sua qualidade de proprietário, como 
terrenos de marinha, terras devolutas, prédios de renda, títulos da dívida pública e 
outros; 

 Selecionar o campo Estado de conservação: o sistema as disponibilizará as seguintes 
opções: “Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Precário”, deverá ser selecionado a opção que 
melhor se adequa ao bem; 

 Selecionar o campo Valor de Aquisição: corresponde ao valor pelo qual o bem foi 
adquirido. No caso de um imóvel, este valor estará indicado na escritura ou no 
compromisso de compra e venda; 

 O Campo Valor Atual e Valor Avaliação será calculado automaticamente conforme a 
classificação contábil do imóvel. 

Após a identificação a funcionalidade contábil aparecerá, onde deverão ser inseridas as 
informações referentes à classificação do bem. 

 Na Classe Contábil deverá ser selecionada a opção em conformidade com a 
Classificação e Tipo do Bem. Ex. Se na Classificação você selecionou “Bem de Uso 
Especial”, no Tipo “Edificação Pública”, na Classe Contábil você irá selecionar “Bem 
Imóveis – Consolidação > Bens de Uso Especial > Edifícios” ou conforme o que melhor 
se adequa a finalização do imóvel. 
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O cálculo de depreciação será realizado automaticamente pelo SIGA, em conformidade com 
os padrões fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. 

 
Na modalidade de aquisição deverá contar o modelo de aquisição do imóvel, informando se 

ele foi comprado, doado, desapropriado ou demais formas de aquisição, preenchendo a data 
de aquisição, caso o imóvel possua Ordem Bancária, a mesma deverá ser preenchida. 

O Órgão Responsável deverá selecionar a opção “SEAD”, informando a data com que foi 
cadastrado no sistema e a unidade com que está vinculado: “NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
PATRIMONIAL”. Caso seja selecionado outro órgão, a Unidade de Administração de Bens 
Imóveis (UABI) não conseguirá visualizar ou editar este imóvel. 

A modalidade Ocupação deverá ser preenchida com os dados do órgão ocupante, tipo de 
ocupação, tipo de documento que formalizou a ocupação, data inicial e final da ocupação. 

 Preencher o campo Finalidade deve-se informar de maneira resumida a finalidade da 
ocupação em conformidade com a Cláusula de finalidade contida no Termo de Cessão. 
Neste campo é possível inserir um texto livre de até 40 caracteres. 

 Preencher o campo Descrição Ocupação, deve-se informar o número do documento 
que formalizou a ocupação e número da publicação Diário Oficial do Estado do Amapá, 
se houver. Neste campo é possível inserir um texto livre de até 100 caracteres. 
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Após preencher os campos requeridos no formulário a opção “Salvar” deverá ser acionada 
para registrar os dados informados na aba Identificação. O sistema emitirá mensagem de 
sucesso confirmando a ação 

 
5.1.2. Associação 

Para visualizar as associações vinculadas ao bem, faz-se necessário que a aba Associação 
seja acionada. 

Esta aba lista as associações entre bens, com o bem atual e entre seus bens associados. 
Permite associar e dissociar bens imóveis ao registro atual.  

No momento esta funcionalidade está bloqueada no SIGA. No futuro, o sistema habilitará 
um novo formulário mostrando a Identificação do imóvel e disponibilizará o campo Terrenos 
para associação de bens ao registro atual. 

 

5.1.3. Localização 

Esta aba permite cadastrar dados sobre a localização geográfica do bem imóvel 
mediante o endereçamento, apontamento de coordenadas geográficas e coordenadas UTM 
(Universal Transverso de Mercator). 
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Para cadastrar uma localização de bem imóvel faz-se necessário que a aba Localização seja 

acionada. 

 
O sistema habilitará o formulário para informar detalhes sobre a Localização do imóvel. 
 
No campo “Complemento” deverá ser preenchido com informações que ajudem na 

localização do imóvel. 
Os formulários Endereço atual e Georreferenciamento deverão ser preenchidos. 
a) Preenchimento dos dados de Georreferenciamento: 
Para informar os dados de Georreferenciamento faz-se necessário escolher entre 

Coordenada Geográfica e Coordenada UTM. 
A coordenada geográfica possui o formato: grau - minutos – segundos e decimais, exemplo: 

Latitude 01º 12’ 58.17” Norte, Longitude 51º 18’ 42.35” Oeste. Cada agrupamento de dígitos 
deve ser colocado no campo específico. Os decimais devem ser separados por “.” (ponto). No 
Amapá as latitudes podem ser Norte e Sul, a longitude sempre será Oeste.  
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A coordenada UTM possui formato: latitude eixo Y com 7 dígitos na parte inteira e 4 dígitos 
na decimal; longitude eixo X com 6 dígitos na parte inteira e 4 dígitos na decimal; Zona e letra. 
Exemplo: latitude 7476455.7444 e longitude 228701.7964 Zona 22 H. Os decimais devem ser 
separados por “.” (ponto). A coordenada UTM é ideal para levantamento de área de um imóvel, 
pois permite cálculos matemáticos por ter unidade em metros. Usar UTM apenas quando for 
lançar todos os vértices do terreno. A coordenada geográfica é ideal para navegação e 
localização no Google Mapas. 

 
A coordenada geográfica é ideal para navegação e localização no Google Mapas. 
Após inserir as coordenadas e informar os dados, a opção “Incluir” deverá ser acionada. O 

sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a localização do Imóvel. 
A opção “Salvar” deverá ser acionada para que o registro de localização seja salvo. O 

sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. 
 

 
5.1.4. Informações Adicionais 

Esta aba permite inserir dados adicionais ao registro de bem imóvel. Para inserir dados 
adicionais ao registro, faz-se necessário que a aba Informações Adicionais seja acionada. 
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O sistema habilitará novo formulário para detalhar as Informações Adicionais sobre os bens 

imóveis registrados no sistema. 
Nesta aba o conjunto de informações são organizadas em grupos, sendo: Edificações; 

Terreno; Características; Inscrições Municipais; Imagens. O campo marcado com asterisco 
vermelho (*) é obrigatório, porém só é exigido seu preenchimento dentro do grupo que estiver 
modificando. 

Em Edificações deverá ser preenchido a área construída e a área livre do imóvel, se possuir 
habite-se a opção deverá ser selecionada, assim como, a opção alvará de funcionamento com 
sua data de vencimento. 

 

O grupo Terreno fica visível quando o imóvel é cadastrado como terreno (rural, urbano, da 
Marinha), lote ou gleba. Nesse deverá constar a área total do terreno e se possuir informações 
preencher as confrontações. 

 

No grupo Características, as informações a serem inseridas foram categorizadas, conforme 
as seleções do Tipo e Categoria é liberado a escolha da característica a ser preenchida. Escolha 
a que mais se adequa a informação a ser inserida. 

 

- A Categoria do imóvel deverá ser 

selecionada de acordo com a informação 

do imóvel, assim como a sua 

característica. 

egoria do imóvel deverá ser selecionada 

de acordo com a informação do imóvel, 

assim como a sua característica. 
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Após selecionar as Características e preencher o campo Observação, a opção “Adicionar” 

deverá ser acionada para incluir os dados selecionados. Esse grupo cria uma lista contendo as 
Características do Bem Imóvel, as mesmas podem ser editadas posteriormente. 

 

 
 
a) Cadastro do número de Medidor de energia elétrica (CEA) 
Selecionar o Tipo “Urbano” e a Categoria “Benefícios Públicos”.  

 
Selecionar a Característica “Unidade Consumidora - CEA” e escrever o número no campo 

Observação e clicar em Adicionar.  

 
b) Cadastro do número de Hidrômetro (CAESA) 
Selecionar o Tipo “Urbano” e a Categoria “Recursos Hídricos”.  

 

Observação: O SIGA permite apenas um cadastro de “Característica”. Caso tenha mais 

de uma informação para a mesma característica, deve-se preenchê-las no campo 

“Observação” e diferenciá-las no texto. 
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Selecionar o Característica “Matrícula - CAESA” e escrever o número no campo Observação 
e clicar em Adicionar.  

 
No grupo Inscrições Municipais, deverá ser preenchido com o número da inscrição que o 

imóvel está cadastrado no Município em que está localizado, após informar se o Tipo do 
documento é fiscal ou imobiliário e a data que foi emitido, no campo observação deverá conter 
as informações adicionais. após informar os dados requisitados a opção “Incluir” deverá ser 
acionada para que os dados sejam salvos. 

 

 
No grupo Imagens pode-se incluir até 5 imagens do imóvel, de preferência: 01 da placa de 

tombo, 01 da fachada vista da rua, outras com detalhes do imóvel. 
Ao acionar a opção Adicionar Imagem o sistema habilitará mecanismo para anexar imagem 

do bem imóvel ao registro. 
Após o preenchimento de qualquer um dos grupos deve-se clicar na “Salvar” para 

armazenar o registro. O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. Para 
retornar ao menu principal a opção “Voltar” deverá ser acionada. 

 

5.1.5. Registro Cartorial 

Esta funcionalidade trata da inscrição, transcrição e averbação sobre direitos de bens 
imóveis. Para realizar estes registros cartoriais faz-se necessário que a aba Registro Cartorial 
seja acionada. 
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O sistema habilitará novo formulário para informar detalhes sobre os Registros Cartoriais 

existentes e para inclusão de novos registros. 
 

 
As informações solicitadas no campo “Registro Cartorial” deverão ser preenchidas. 
 
Selecionar o campo “tipo de inscrição”: o sistema disponibiliza 03 (três) opções, sendo a 

primeira denominada Escritura, que deverá ser utilizado nos registros em Cartório de Notas do 
contrato de imóvel (documento Escritura Pública), a segunda, Registro, que deverá ser utilizado 
quando se tratar de registro em Cartório de Imóveis (documento Certidão de Inteiro Teor) e a 
terceira, “Documento Judicial”, esta última não utilizada pela SEAD. 

 
Selecionar o campo Modelo de Certidão: o sistema disponibiliza 02 (duas) opções, sendo a 

primeira denominada Matrícula, que deverá ser utilizada nos casos de primeiro registro no 
cartório, e a segunda, Transcrição, que deverá ser utilizado quando o registro cartorário do 
bem imóvel sofrer quaisquer modificações. 
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No campo Cartório, o sistema disponibiliza mecanismo de busca dos cartórios de registro 
de bens imóveis cadastrados no sistema, clique na lupa. 

 
Para pesquisar basta digitar parte das informações do cartório, exemplo: primeiro nome ou 

cidade, e clicar em Pesquisar. Após a pesquisa selecione o cartório desejado clicando no 
símbolo mais (+).  
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No campo Anexo, o sistema habilita funcionalidade para que arquivos sejam anexados ao 

Registro Cartorial. Para registrar os dados informados faz-se necessário acionar a opção 
“Incluir”. 

Para inserir o anexo (certidão) deverá ser escolhido o tipo de documento que será 
carregado em formato PDF. Selecionando o campo +Anexo (1), o sistema irá abrir a janela para 
que os arquivos sejam anexados. Para registrar os dados informados faz-se necessário acionar a 
opção “Incluir” (2).  

 O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação, incluirá o registro na lista de 
Registros Cartoriais do Imóvel. Para retornar ao formulário principal a opção “Voltar” deverá 
ser acionado. 

 

 
É     possível     ao      inserir      uma      matrícula      ou transcrição, vincular/desvincular 

com matrículas ou transcrições anteriores nos registros cartoriais para que seja possível 
identificar a cadeia dominial do imóvel ao longo da sua vida. 

O grupo Averbação deverá ser preenchido caso haja modificação na escritura original do 
bem imóvel. 

 
 

 
 

1 
2 
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5.1.6. Anexo 

Na modalidade anexo será incluído toda a documentação referente ao imóvel. 
 

 
Para inserir o anexo deverá ser escolhido o campo Tipo Anexo informando o arquivo 

que será carregado (Termo de Cessão de Uso, Termo de Concessão de Uso, Diário Oficial, etc.). 
No ícone +Adicionar, o sistema habilita funcionalidade para que arquivos sejam anexados. Na 
observação descrever o documento, com número se tiver e a data da elaboração. Para registrar 
os dados informados faz-se necessário acionar a opção “Adicionar”. 

 

5.1.7. Ativar um imóvel 

O imóvel só pode ser ativado se todas as abas estiverem preenchidas corretamente com 
todos os dados do imóvel, ficando sob responsabilidade do NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
PATRIMONIAL a opção de ativar a ficha do imóvel. 

 
Após a ficha do imóvel a ser ativada não será mais possível a sua exclusão do sistema. 

Temos como “ATIVAR” a veracidade das informações cadastradas e a efetiva existência do 
imóvel. 

Clique para selecionar o 

arquivo a ser carregado. 

 
Clique para finalizar a ação! 
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5.2.  Consulta de Bem Imóvel Cadastrado 

Esta funcionalidade permite a consulta de um Bem Imóvel cadastrado no Sistema de 
Patrimônio. Para acessar a funcionalidade acione a opção Bem Imóvel no menu principal. 

Para prosseguir com a Consultar de um bem imóvel cadastrado no sistema basta adicionar 
um filtro no grupo Argumentos da Pesquisa. Acione a opção “Adicionar filtro”, o sistema listará 
os filtros disponíveis para pesquisa, selecione o filtro que melhor se encaixe em sua consulta. 

 
 

 
Ao selecionar o filtro apresentado na lista, este passará a compor o parâmetro de pesquisa 

no campo argumento de pesquisa. 
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Após selecionar o filtro que comporá o parâmetro de pesquisa, o campo deverá ser 

preenchido com os dados respectivos para a pesquisa. Ao acionar a opção “Pesquisar”, o 
sistema listará os bens encontrados. 

Evite o uso simultâneo de filtros, o SIGA tem dificuldade de retornar os resultados nesta 
situação. 

 

5.2.1. Visualizar e Editar Bem Imóvel 

Após efetuar a pesquisa do bem imóvel desejado, o sistema disponibilizará a opção 
Visualizar e Editar. 

Para visualizar o registro de bem imóvel acione a opção “Visualizar (Lupa)”. Esta opção não 
permite alteração no registro selecionado apenas a visualização dos dados cadastrados. 

 

 
 
Para editar o registro de bem imóvel acione a opção “Editar (Lápis)”. 
O sistema disponibilizará o formulário de cadastro de bem imóvel com os campos 

disponíveis para “Editar (Lápis)”. 
 
 
 

Adicione o número do registo 

do imóvel 
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Após realizar as alterações na ficha do imóvel, a opção “Salvar” deverá ser acionada para 

que as alterações sejam Salvas. O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. 

5.2.2. Ficha Individual do Bem  

A ficha individual do bem reúne todas as informações relacionadas ao bem patrimonial, 
desde a aquisição até a sua efetiva baixa no sistema. Desta forma pode-se visualizar de uma 
forma rápida e prática todo o histórico do patrimônio durante o seu tempo de vida útil. Para 
executar a visualização do histórico acione a aba Ficha Individual dentro do cadastro de um 
Imóvel. 

 

 

Observação: Apenas imóveis ativos possuem “Ficha individual”. 

 

Observação: Toda a ficha deverá ser preenchida com caracteres em caixa alta, incluindo acentos 

ortográficos e sem abreviações. Caso existam abreviações, colocá-las entre parênteses, conforme 

exemplo: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ (CEA). 
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O sistema disponibilizará detalhes do bem em uma nova tela chamada de Ficha Individual 
do Bem, neste o sistema informará detalhes sobre as características do bem e o histórico 
referente à Movimentação, Depreciação/Amortização, Dados da Reclassificação Contábil 
Anterior, Reavaliação e Manutenção. 

 
Para visualizar informações sobre o Histórico do Patrimônio, escolha o tipo de histórico 

desejado (Histórico do órgão responsável, ocupação, depreciação, ajuste de valores, 
movimentação e reclassificação contábil) e a aba será aberta para sua visualização específica. 
Ao selecionar a opção o sistema disponibilizará a visualização do histórico de movimentação 
daqueles bem que já foram movimentados, caso o bem não tenha sido movimentado constará 
a seguinte informação Nenhum Registro Encontrado na pesquisa. 

Antes de imprimir, na opção “Filtrar Registros Anteriores à:” informe até 99 anos e 
acione a opção “Pesquisar”. 
Observação: O limite de até 99 anos é para otimizar a consulta e não sobrecarregar o sistema 
na busca dos dados de seu histórico como órgão responsável, ocupação e reavaliação. 

Para imprimir as informações contidas na “Ficha Individual do Bem”, a opção 
“Imprimir” deverá ser acionada. 

 
Para retornar ao menu principal, a opção “Voltar” deverá ser acionada. 
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6. VISTORIA 

Esta funcionalidade tem por objetivo incluir, editar, excluir e visualizar a vistoria física de 
bens imóveis. Para acessar a funcionalidade acione a opção "Vistoria" no menu principal. 
 

 
O sistema disponibilizará formulário chamado “Nova Solicitação de Vistoria”, este conterá 

os campos Argumento de Pesquisa e a lista de bem imóveis já cadastrados no sistema. 
 
6.1. Nova Vistoria 

Para criar um novo “Registro de Vistoria” faz-se necessário que a opção “Nova Solicitação 
de Vistoria” seja acionada. O sistema disponibilizará formulário para inclusão de Nova 
Solicitação de Vistoria, informe os “Dados da Vistoria”. 

 
 O Número do Laudo deve ser preenchido com o número da vistoria realizada pelo órgão 

em um determinado imóvel. Exemplo: SEINF-001/2021; 
 Selecionar o campo Tipo de Laudo: o sistema disponibiliza 03 (três) opções, sendo a 

primeira denominada Inspeção predial, Vistoria e Vistoria para Análise de liquidez. Obs: 
Nas opções Inspeção e Vistoria informa se é periódica ou final; 
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 Selecionar o campo Órgão solicitante: selecionar o órgão > SEAD. que solicitou a 
vistoria, a solicitação deverá ser feita via protocolo; 

 Selecionar o campo Unidade Organizacional Solicitante: o sistema disponibiliza uma 
opção a ser selecionada; 

 Selecionar o campo Tipo de Interessado: marca se o solicitante é o Estado ou Terceiros. 
 Selecionar o campo Órgão Interessado: Selecionar o órgão interessado na vistoria; 
 Selecionar o campo Unidade Organizacional Interessada: o sistema disponibiliza uma 

opção a ser selecionada; 
 Preencher Processo Administrativo; 
 Selecionar o campo Finalidade da Vistoria: Selecionar dentre as opções a finalidade que 

se adeque a vistoria; 
 Selecionar o campo Objetivo da Vistoria: o sistema disponibiliza 04 (quatro) opções, 

sendo: Liquidação forçada, Valor dmonte, Valor em risco e Valor mercado. 
 

 
Selecionando a opção Buscar Bem Imóvel o sistema disponibilizará uma nova aba para 

busca dos imóveis cadastrados no SIGA. 
 

 
O filtro de busca deverá ser escolhido para a procura o imóvel cadastrado no SIGA. 

Aparecerá a relação de imóveis, selecione o correspondente à visita acionando o símbolo (+). 
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Após informar os Dados da Vistoria, o grupo "Detalhamento do Imóvel" é habilitado.  

Após preencher os campos do formulário, clique na opção “Salvar”. O sistema emitirá 
mensagem confirmando a ação. 

6.2. Responsável Técnico da Vistoria 

Após salvar o novo registro de Vistoria o sistema habilitará novo campo no formulário 
chamado "Dados do Responsável Técnico". 

 
Selecione o nome do responsável técnico no campo correspondente e acione a opção 

"Adicionar". 

IMPORTANTE: Sempre que cadastrar uma vistoria utilize esta busca e selecione o imóvel, pois assim 

garante que o bem está cadastrado no SIGA. Caso não identifique o imóvel vistoriado no sistema, solicite 

o cadastro do mesmo a Unidade de Administração de Bens Imóveis. 
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O sistema listará o nome, CPF e número funcional do Responsável Técnico selecionado, 

além disso, disponibilizará a opção "Excluir" caso seja necessário a substituição do mesmo. 
 

6.3.  Anexos no Registro de Vistoria 

Para incluir arquivos em anexo ao registro de vistoria, selecione o tipo de anexo a ser 
inserido e clique na opção "Adicionar". O arquivo deverá estar em formato PDF.  

 

 
Para incluir o arquivo anexado ao formulário clique na opção "Adicionar", o sistema emitirá 

mensagem de sucesso confirmando a ação, além disso, disponibilizará o documento na lista de 
arquivos de anexos. 

 

 
O sistema incluirá o arquivo adicionado no campo Arquivo Anexado. 
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6.4. Concluir o Registro de Vistoria 

Para finalizar o registro, acione a opção "Concluir", o sistema emitirá mensagem de 
advertência informando que após acionar a opção "Concluir" o registro de vistoria não poderá 
ser editado ou excluído. 

 
A mensagem disponibilizará as opções "OK" para confirmar a ação, e a opção "Cancelar" 

para interromper a conclusão do registro. Clique na opção desejada e acione a "Voltar " para 
retornar ao menu principal. 

 

 

6.5. Pesquisar um Registro de Vistoria 

Para pesquisar um registro de vistoria cadastrado no sistema basta adicionar filtro no 
campo Argumentos da Pesquisa. Acione a opção “Adicionar filtro”, o sistema listará os filtros 
disponíveis para pesquisa. 

 

Observação: Após concluída a vistoria, esta só poderá ser apagada se o imóvel ao qual foi associada for 

apagado. 
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Ao selecionar o filtro apresentado na lista, este passará a compor o parâmetro de pesquisa 
no campo argumento de pesquisa. 

 

 
Após selecionar os filtros que comporão o parâmetro de pesquisa, os campos deverão ser 

preenchidos com os dados respectivos para a pesquisa. Ao acionar a opção “Pesquisar”, o 
sistema listará os bens encontrados. 

 

 
O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação e disponibilizará as opções 

“Visualizar, Editar e Excluir”. 

6.6. Visualizar um Registro de Vistoria 

Após efetuar a pesquisa do registro desejado o sistema permite a Visualização do Registro, 
para isso clique na opção "Visualizar" (Lupa). 
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O sistema habilitará o registro correspondente para visualização dos dados informados 

anteriormente. 
Nesta funcionalidade o sistema não permite alteração dos dados somente a visualização. 

Para retornar ao menu principal clique na opção "Voltar". 
 

6.7.  Editar um Registro de Vistoria 

É possível editar apenas as vistorias ainda não concluídas. 
Após efetuar a pesquisa do registro desejado o sistema permite a Edição do Registro, para 

isso clique na opção "Editar". 

 
O sistema habilitará o registro correspondente para edição dos dados informados 

anteriormente.  
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Efetue as alterações que julgar necessário e clique na opção "Salvar". O sistema salvará as 

alterações efetuadas no registro e emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. Para 

interromper a ação clique no botão "Cancelar". Para retornar ao menu principal acione a opção 

"Voltar". 

 
6.8. Excluir um Registro de Vistoria 

É possível excluir apenas as vistorias ainda não concluídas. 
Após efetuar a pesquisa do registro, desejado o sistema permite a exclusão dos registros 

que se encontram na situação "Em Elaboração", para isso clique na opção "Excluir". 
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Ao acionar a opção “Excluir” o sistema emitirá mensagem de confirmação de exclusão 
do registro. 

 

 
Para confirmar a exclusão do registro clique na opção "OK", para interromper a ação 

clique na opção "Cancelar". 
 
 

7. AVALIAÇÃO 

Esta funcionalidade tem por objetivo incluir, editar, excluir e visualizar a avaliação de bens 
imóveis. 
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7.1. Novo Registro de Avaliação 

Para criar um novo registro de avaliação, acione a opção "Nova Solicitação de Avaliação". 

 

O sistema disponibilizará novo formulário para registro de "Solicitação de Avaliação": 

 
 O Número do Laudo deve ser preenchido com o número da vistoria realizada pelo órgão 

em um determinado imóvel. Exemplo: SEINF-001/2021; 
 Selecionar o campo Órgão solicitante: selecionar o órgão > SEAD;  
 Selecionar o campo Unidade Organizacional Solicitante: o sistema disponibiliza uma 

opção a ser selecionada; 
 Selecionar o campo Tipo Interessado: marca se o solicitante é o Estado ou Terceiros; 
 Selecionar o campo Órgão Interessado: Selecionar o órgão interessado na Avaliação; 
 Selecionar o campo Unidade Organizacional Interessado: o sistema disponibiliza uma 

opção a ser selecionada; 
 Preencher o Processo Administrativo; 
 Selecionar o campo Finalidade da Avaliação: Selecionar dentre as opções a finalidade 

que se adeque a avaliação; 
 Selecionar o campo Objetivo da Avaliação: o sistema disponibiliza algumas opções de 

objetivos, informar que mais se adapta. 
Após informar os Dados da Avaliação, o grupo "Detalhamento do Imóvel" é habilitado. 

Selecionando a opção “Buscar Bem Imóvel” o sistema disponibilizará uma nova aba para busca 
dos imóveis cadastrados no SIGA. 
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Os filtros de busca deverão ser escolhidos para a procura do imóvel cadastrado no SIGA. 

Aparecerá a relação de imóveis, selecione o correspondente a visita acionando o símbolo (+). 

 
Após preencher os campos solicitados, clique na opção "Salvar" para confirmar o 

registro. 

IMPORTANTE: Sempre que cadastrar uma avaliação utilize esta busca e selecione o imóvel, pois assim 

garante que o bem está cadastrado no SIGA. Caso não identifique o imóvel vistoriado no sistema, solicite o 

cadastro do mesmo a Unidade de Administração Patrimonial. 
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7.2.  Responsável Técnico da Avaliação 

Após salvar o novo registro de Avaliação o sistema habilitará novo grupo no formulário 
chamado "Dados do Responsável Técnico". 

 

Selecione o nome do responsável técnico no campo correspondente e acione a opção 
"Adicionar". 

 

O sistema listará o nome, CPF e número funcional do Responsável Técnico selecionado, 
além disso, disponibilizará a opção "Excluir" caso seja necessário a substituição do mesmo. 

 
7.3.  Anexos no Registro de Avaliação 

Para incluir arquivos em anexo ao registro de avaliação selecione o tipo de anexo e clique 
na opção "Adicionar". 

 

Para incluir o arquivo anexado ao formulário clique na opção "Adicionar", o sistema emitirá 
mensagem de sucesso confirmando a ação, além disso, disponibilizará o documento na lista de 
arquivos de anexos. 

O sistema incluirá o arquivo adicionado no campo Arquivo Anexado. 
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7.4.  Concluir o Registro de Avaliação 

Para finalizar o registro, acione a opção "Concluir", o sistema emitirá mensagem de 
advertência informando que após acionar a opção "Concluir" o registro de avaliação não 
poderá ser editado ou excluído. 

A mensagem disponibilizará as opções "OK" para confirmar a ação, e a opção "Cancelar" 
para interromper a conclusão do registro. Clique na opção desejada e acione "Voltar " para 
retornar ao menu principal. 

7.5.  Pesquisar um Registro de Avaliação 

Para pesquisar um Registro de Avaliação faz-se necessário selecionar o parâmetro de 
pesquisa disponibilizados no campo “Adicionar Filtro”. 

Observação: Após concluída a avaliação, está só poderá ser apagada se o imóvel ao qual foi associada for 

apagado. 
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Após adicionar os filtros desejados, informe os dados do registro que deseja localizar e 
clique na opção "Pesquisar". 

 
O sistema listará todos os registros de avaliação, que contenham os dados pesquisados. 

7.6. Visualizar um Registro de Avaliação 

Para visualizar os dados de um Registro de Avaliação, clique na opção "Visualizar". O 
sistema exibirá o Registro de Avaliação. 

 
Esta funcionalidade não permite a edição de dados armazenados no registro. 
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7.7.  Editar um Registro de Avaliação 

É possível editar apenas as avaliações ainda não concluídas. Para alterar os dados de um 
Registro de Avaliação, clique na opção "Editar". 

 

 
O sistema disponibilizará o Registro de Avaliação habilitando os campos para edição. 
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Efetue as alterações desejadas e clique na opção "Salvar". O sistema armazenará as 

alterações efetuadas e emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. 

 
7.8.  Excluir um Registro de Avaliação 

É possível excluir apenas as avaliações ainda não concluídas. Para excluir os dados de um 
Registro de Avaliação clique na opção "Excluir". 

 

 
O sistema emitirá mensagem para confirmar a ação. Clique na opção "Ok" para confirmar. 

Para interromper a ação, clique na opção "Cancelar". 
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Ao confirmar a ação o sistema eliminará os dados de avaliação e emitirá mensagem 
confirmando. 

 
8. RELATÓRIOS DE BENS IMÓVEIS 

8.1.  Relatório de Bens Imóveis Por Conta Contábil 

Esta funcionalidade permite a emissão de relatórios de bens imóvel por conta contábil. 
 

 
Ao acionar no menu a opção “Relatório de Bens Imóveis por Conta Contábil”, o sistema 

disponibilizará novo formulário para preenchimento das informações, deverá ser selecionado o 
órgão tendo a SEAD como padrão a ser informado, a situação do bem imóvel selecionando a 
opção “ATIVO” e a Conta Contábil o qual deverá ser selecionado a opção que deseja visualizar. 
Exemplo: “Bem Imóveis – Consolidação > Bens de Uso Especial > Edifícios”. 

 

 
Ao acionar a opção "Imprimir" o sistema disponibilizará o mecanismo para abrir o 

relatório para visualização ou efetuar o referido download em PDF. 
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8.2.  Relatório de Movimentações 

Esta funcionalidade permite a emissão do Relatório de Movimentações realizadas no bem 
imóvel informando por quais órgão foi ocupado desde seu cadastramento no sistema SIGA. 

 
 

 
Ao acionar no menu a opção “Relatório de Movimentações”, o sistema disponibilizará novo 

formulário para adicionar os filtros desejados para emissão dos relatórios. Os demais filtros são 
opcionais para refinar a saída. 

O campo Tipo Relatório, deverá ser selecionado dentre as três opções (Imóveis Alienados,  
Imóveis Disponibilizados e Locados a Terceiros) o tipo de informação que aparecerá no 
relatório. 
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Ao acionar a opção "Imprimir" o sistema disponibilizará o mecanismo para abrir o 

relatório para visualização ou efetuar o referido download em PDF. 
 

8.3.  Relatório de Inventário de Bens Imóveis por Responsável 

Esta funcionalidade permite a emissão do Inventário de Bens Imóveis por Responsável, as 
informações de Valor de aquisição, Valor Reavaliado, Vlr Residual, Vlr Depreciável, Depreciação 
Acumulada e Valor Líquido aparecerão conforme a Classe Contábil selecionada. 

 

 
Ao acionar a opção Inventário de Bens Imóveis por Responsável, o sistema disponibilizará 

novo formulário para adicionar os filtros desejados para emissão dos relatórios. Para emitir o 
relatório clique em “Imprimir”. 
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Ao acionar a opção "Imprimir", o sistema disponibilizará o mecanismo para abrir o 
relatório para visualização ou efetuar o referido download em PDF. 

 
- Exemplo de Relatório Analítico: 

 
- Exemplo de Relatório Sintético: 
 

8.4.  Relatório Mensal de Incorporações e Baixas 

Esta funcionalidade permite a emissão de Relatório Mensal de Incorporações e Baixas 
dentro do sistema SIGA. 



Manual de Procedimentos do Sistema de Patrimônio SIGA Imobiliário 

50 
 

 
Ao acionar a opção Relatório Mensal de Incorporações e Baixas o sistema disponibilizará 

novo formulário para adicionar os filtros desejados para emissão dos relatórios. 
Esse tratasse de um relatório exclusivo da SEAD para prestação de contas anual ao TCE. 
 

 
Ao acionar a opção "Imprimir" o sistema disponibilizará o mecanismo para abrir o 

relatório para visualização ou efetuar o referido download em PDF. 
- Exemplo de Relatório Mensal de Incorporações e Baixas Analítico: 
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- Exemplo de Relatório Mensal de Incorporações e Baixas sintético: 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Primeiro Manual de Procedimentos Sistema de Patrimônio SIGA Imobiliário do Estado do 
Amapá, simultaneamente à divulgação de orientações gerais, visa constituir uma plataforma 
inicial para disseminação e atualização de informações, à ser objeto de revisões/reavaliações 
periódicas, com novas e constantes colaborações de Órgãos e Entidades. 

Com a elaboração do presente Manual, por meio de uma abordagem didática dos principais 
aspectos correlatos espera-se que as atividades desempenhadas pelos servidores públicos se 
tornem uniformes e padronizadas, contribuindo, assim, para a melhoria dos mecanismos de 
controle e gestão do patrimônio estadual.  

Ressalte-se que o presente Manual não é um produto encerrado em si mesmo, mas deve 
ser objeto de atualização periódica, para dirimir dúvidas, incorporar conteúdo e adaptar-se às 
novas dinâmicas legais e sociais em geral que forem surgindo no decurso de sua utilização. 

Assim, dispondo o presente Manual ao Governo, contamos com a colaboração de todos 
para sua periódica atualização, em perspectiva de melhoria contínua e adaptação aos novos 
cenários sociais a que ele servirá. 
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