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1 OBJETIVO 

Estabelecer os critérios gerais para recebimento de doações de bens móveis e imóveis com ou sem ônus, 
para o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, estabelecendo critérios e responsabilidades. 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA 

Esta Norma Operacional (NOP) aplica-se aos processos de doação de bens móveis e imóveis, com ou sem 
ônus, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelo Inea e passa a vigorar a partir da data da 
publicação do ato oficial de aprovação. 

3 DEFINIÇÕES 

TERMO/SIGLA OBJETO 

Bem Imóvel 
É aquele que não pode ser transportado de um lugar para outro sem 
alteração de sua substância. É o solo e tudo quanto se lhe incorporar 
natural ou artificialmente. 

Bem Móvel 
São os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por 
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação 
econômico-social. 

Doação 
O contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 
patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 

Doação com ônus 

Modalidade de doação em que o donatário é obrigado a cumprir ou 
autorizar alguma espécie de ação a favor do doador ou de terceiro por 
ele indicado, vinculando a doação, como por exemplo, à exposição de 
marca comercial que possa significar benefício àquele. 

Doação sem ônus 
Modalidade de doação ao donatário, sem qualquer tipo de 
contrapartida, direta ou indireta, ao doador. 

Doador 
Pessoa física ou jurídica de direito privado que manifesta interesse 
em doar bens móveis e/ou imóveis para o Inea. 

Donatário 
Órgão ou entidade da Administração que receberá a doação. No caso 
desta NOP: Inea. 

Material de Consumo (MC) 

É todo material que, pelas suas características físicas, demonstra 
claramente que ao ser retirado do Almoxarifado irá perder a sua 
identidade quando da sua utilização, bem como sua durabilidade no 
uso diário. 

Material de Investimento (MI) / 
Bem Permanente (BP) 

É todo bem móvel ou imóvel que, pelas suas características físicas, 
demonstra claramente que é um bem “DURÁVEL”. 

Processo Administrativo (P.A.) 

Consiste na sequência de atividades realizadas pela Administração 
Pública com o objetivo final de dar efeito a algo previsto em lei. É a 
forma de organizar esses atos para que eles cheguem na decisão final 
de forma padronizada, coerente e homogênea 

4 REFERÊNCIAS 

Para fins de utilização desta norma, devem ser consultados os documentos relacionados a seguir, suas 
atualizações e novos documentos legais que surgirem  

4.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

4.1.1 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Institui o Código Civil. 
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4.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

4.2.1 Lei nº. 2.184, de 30 de novembro de 1993 - Dispõe sobre a promessa de concessão de direito 
real de uso dos bens imóveis que menciona. 

4.2.2 Lei nº. 287, de 04 de dezembro de 1979 – Aprova o Código de Administração Financeira e 
Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

4.2.3 Lei nº 3506, de 13 de dezembro de 2000 – Altera os dispositivos da Lei nº 287, de 04 de 
dezembro de 1979, e dá outras providências. 

4.2.4 Decreto nº. 14.981, de 27 de junho de 1990 – Dispõe sobre a aquisição de veículos para uso em 
serviço público. 

4.2.5 Decreto n° 41.416 de 04 de agosto de 2008 - Altera o Decreto n° 14.981 de 27 de junho de 1990, 
e dá outras porvidências. 

 

4.2.6 Decreto n. 4.025 de 14 de abril de 1981 – Estabelece normas para doação de bens ao Estado. 

4.2.7 Decreto n. 153, de 09 de junho e 1975 – Regula a disponibilidade de material e dá outras 
providências. 

 

5 RESPONSABILIDADES GERAIS 
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UNIDADE RESPONSABILIDADE 

Conselho Diretor do Inea (CONDIR) 
 Deliberar sobre a homologação de doações de Bens Imóveis 

e encaminhar para autorização do Sr. Governador do Estado. 

 Deliberar sobre a autorização de doações de veículos 

Coordenadoria Executiva e de 
Planejamento (COOEXEC) 

 Designar servidor para proceder a Vistoria de acordo com 
Termo de Vistoria (Anexo 2) 

 Encaminhar o Processo Administrativo (P.A.) para 
homologação e/ou autorização do CONDIR 

Doador 
 Deverá preencher o Termo de Doação (Anexo 1). 

 Entregar a doação nas instalações do Inea, acompanhado de 
Nota Fiscal. 

Gerência de Administração e Logística 
(GERADL) 

 Encaminhar para a aprovação da doação pela COOEXEC 
após a instrução do P.A. pelo SERVPART. 

 Promover procedimento de revisão desta norma no prazo 
estipulado 

Serviço de Patrimônio e Almoxarifado 
(SERVPART) 

 Proceder a vistoria anterior à doação 

  Preencher o Termo de Vistoria 

 Incorporar os Materiais de Consumo (MCs) contidos em 
doações ao INEA. 

 Legalizar as doações de Materiais de Investimento (MIs) / 
Bens Permanente (BPs) pelo Inea. 

 Incorporar os bens ao patrimônio do Inea, após a expressa 
autorização. 

Superintendências Regionais nas 
Unidades Descentralizadas 

 Designar servidor para proceder a Vistoria de acordo com 
Termo de Vistoria (Anexo 2). 

 Preencher o Termo de Vistoria. 

 Remeter o Termo de Doação e o Termo de Vistoria, referentes 
à doação, à GERADL para abertura de P.A. 

6 CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 A doação de um bem, móvel ou imóvel, com ou sem ônus para o Instituto (donatário) deverá 
ser realizada, através de procedimento administrativo próprio e com a devida autorização do 
Conselho Diretor (CONDIR). 

6.2 O doador deverá preencher o Termo de Doação (Anexo 1), que é o instrumento que legaliza e 
assegura o ato de doar. 

6.3 A aceitação dos bens doados deve ser precedida de uma vistoria, por servidor designado pela 
Coordenadoria Executiva e de Planejamento (COOEXEC), que verificará a situação dos bens, 
conferirá se os mesmos foram relacionados no Termo de Doação e, após verificação criteriosa 
opinará quanto à sua aceitação ou não, considerando suas condições de utilização, conforme 
constam do Termo de Vistoria (Anexo 2).  

6.4 Tanto o Termo de Doação quanto o Termo de Vistoria deverão ser partes integrantes do Processo 
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Administrativo (P.A.). 

6.5 Os Materiais de Investimento (MIs) / Bens Permanentes (BPs) serão incorporados ao 
patrimônio do Inea após sua homologação pelo CONDIR e, nos casos dos bens imóveis, após a 
expressa autorização do Sr. Governador do Estado (item 7.5). 

6.5.1 A aceitação de bens imóveis dependerá de autorização do Sr. Governador de Estado. 

6.5.2 No caso específico de veículos, em razão da autonomia administrativa, financeira e patrimonial 
do Instituto, seria possível submeter a autorização para recebimento de doações apenas ao 
CONDIR. 

6.6 Os Materiais de Consumo (MC) serão automaticamente incorporados ao estoque do 
Almoxarifado. 

6.7 Enquanto durar o processamento de doação, o Inea utilizará, gozará e fruirá o bem integralmente, 
sem que por tal fato fique obrigado à indenização ao doador, mesmo que o ato não se concretize 
por qualquer razão após o Termo de Vistoria (Anexo 2). 

6.8 A doação só poderá ser realizada por doador que esteja em dia com suas obrigações ambientais 
e fiscais. 

7 PROCEDIMENTOS 

A doação de bens móveis, com exceção de veículos, com ou sem ônus para o INEA, deve ser processada 
atendendo aos seguintes procedimentos: 

7.1 O doador deverá preencher o Termo de Doação e entregar os bens declarados nas instalações 
do Inea, juntamente com a Nota Fiscal, quando couber. 

7.2 Após a entrega, a COOEXEC designará servidor para proceder a vistoria da doação. 

7.2.1 No caso das Superintendências Regionais nas Unidades Descentralizadas, a designação do 
servidor será pelo Superintendente da unidade em questão. 

7.2.2 Nos casos relatados no subitem 7.2.1, o responsável pela unidade administrativa remeterá o 
Termo de Doação e o Termo de Vistoria, referentes à doação, à GERADL para abertura de 
processo. 

7.3 Após a vistoria do(s) bem(ns) (MC e/ou MI, BP) será emitido o respectivo Termo de Vistoria (Anexo 
2). 

7.4 O Serviço de Patrimônio e Almoxarifado (SERVPART) da GERADL fará a abertura de P.A. e, após 
a anexação dos documentos referentes à doação no respectivo processo, o SERVPART: 

7.4.1 Incorporará ao estoque do SERVPART, o(s) bem(ns) classificado(s) como Material de Consumo 
(MC); 

7.4.2 Legalizará o(s) bem(ns) classificado(s) como Material de Investimento (MI) / Bem Permanente 
(BP). O mesmo se aplica ao subitem 7.2.2. 

7.4.2.1 Após a legalização, o SERVPART, encaminhará à GERADL, que solicitará a aprovação da 
COOEXEC. 

7.4.2.2 Sendo aprovada a doação pela Coordenadoria Executiva, esta enviará para a Presidência do 
Inea, para inclusão de Pauta de Reunião Ordinária, para apreciação e homologação do 
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CONDIR. 

7.4.2.3 No caso específico de veículos, em razão da autonomia administrativa, financeira e patrimonial 
do Instituto, após a homologação do CONDIR, a doação é autorizada e o(s) veículo(s) deve(m) 
ser incorporado(s) ao patrimônio do Inea. A Ata da Reunião Ordinária constando esta 
autorização deve ser anexada ao P.A. referente à doação. 

7.4.2.4 No caso de Bens Imóveis, conforme o subitem 6.5.1, o CONDIR, com a homologação, 
encaminhará o processo administrativo para autorização expressa do Sr. Governador do 
Estado.  

7.4.2.5 Após a autorização do Sr. Governador do Estado os bens serão incorporados definitivamente 
ao patrimônio do Inea. 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Com a aprovação desta NOP, no mesmo ato, ficam revogadas: 

8.1.1 NA-0.002. R-1 - NORMA PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, 
COM OU SEM ÔNUS; 

8.1.2 DELIBERAÇÃO INEA Nº 03 DE 20 DE JULHO DE 2009 - APROVA A NA-0.002.R-1 - NORMA 
PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM OU SEM ÔNUS. 

8.2 Para fins de adaptação e melhoria contínua, esta norma será atualizada a cada cinco anos, 
conduzidos pela GERADL. 

9 ANEXOS 

 Anexo 1 – TERMO DE DOAÇÃO 

 Anexo 2 – TERMO DE VISTORIA 
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Anexo 1 – TERMO DE DOAÇÃO 
 
 
 

Pelo presente instrumento e nos termos do Decreto nº 4.025 de 14 de abril de 1981, de um lado o Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 10.598.957/0001-
35, com sede à Av.Venezuela nº. 110, Saúde, Centro, Rio de Janeiro, neste ato, representada na forma de 
seu estatuto social doravante designada DONATÁRIA; e de outro lado,_____________________________ 
___________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob nº _____________________, com endereço à 
_______________________________________________________________, por seu representante legal 
ao final assinado, doravante denominada DOADORA , tem entre si justa e acordada a doação dos bens 
adiante especificados neste Termo, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato, a DOADORA repassa à DONATÁRIA, a título de doação, os bens a 
seguir descritos, de sua propriedade, transferindo-os ao Patrimônio ou ao Almoxarifado da DONATÁRIA, que 
declara aceitá-los: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS BENS

 
CLÁUSULA SEGUNDA – A doação objeto do presente Termo é celebrada em caráter definitivo e irrevogável 
à DONATÁRIA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Em caso da existência de ônus a DONATÁRIA será responsável pelos custos 
inerentes ao fato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Enquanto durar o processamento de doação o INEA utilizará, gozará e fruirá o bem 
integralmente, sem que para tal fique obrigada à indenização ao doador, mesmo que o ato não se concretize 
por qualquer razão.   
 
CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o foro da Justiça da Comarca da Capital, para dirimir eventuais litígios que 
venham a surgir acerca do presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
ou venha a se tornar. 
 
E, por estarem concordes, firmam as partes este Termo de Doação, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo. 
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Rio de Janeiro ,....... de ......................... de ........ 

 
 
 

DOADORA  
 
 

.............................................................. 
Representante Legal 

 
 
 
 

DONATÁRIA 
 
 

.............................................................. 
Presidente do INEA 

 
 

1º Testemunha : ............................................ 
Nome :............................................................ 
CPF :............................................................... 
 
 
2º Testemunha :............................................ 
Nome :........................................................... 
CPF : ............................................................. 
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Anexo 2 – TERMO DE VISTORIA 

 
Eu, __________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Nome, Cargo e Matrícula) 
 
designado pela Coordenadoria Executiva e de Planejamento (COOEXEC) (ou pela Superintendência 
Regional____________), do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, vistoriei os Bens (Móvel e/ou 
Imóvel), oriundos de doação , conforme constam do Termo de Doação. 
 
 

 
Bens vistoriados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM 

  

  

  

  

  

  

 
 
Após verificação criteriosa dos bens apresentados, opino pela: 
 

 NÃO ACEITAÇÃO, pois os bens não estão em condições de utilização.

 ACEITAÇÃO, pois os bens estão em condições de utilização.  
 
 
Outras Considerações: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Local e data : __________________________________________ 

 
 

Assinatura:___________________________________________________ 
 

 

Situação do Bem :    Novo     Quantidade : Confere com o Termo de Doação

   Bom   Não confere com o Termo de Doação

   Regular

   Ruim


