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INSTRUÇÃO NORMATIVA AGE Nº 01, DE 06 DE JUNHO DE 2022 

 
Prorroga prazos previstos na Instrução Normativa 
AGE nº. 03, de 10 de setembro de 2021, que 
regulamenta o Decreto Estadual nº. 1.712, de 12 
de julho de 2021. 

 
 
O AUDITOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 18, VIII e XV, do Decreto Estadual nº. 2.536, de 3 de novembro de 2006, e 
pelo caput do art. 15 do Decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021; 
 
CONSIDERANDO, que a Auditoria-Geral do Estado obteve por meio do Termo de 
Cooperação nº 004/2019-CGMSP, firmado com a Controladoria-Geral do Município 
de São Paulo, permissão para utilização do SISPATRI – Sistema de Controle de Bens 
Patrimoniais dos Agentes Públicos, de autoria da PRODAM – Empresa de Tecnologia 
da Informação e Comunicação de São Paulo; 
 
CONSIDERANDO, que referido sistema vem sendo instalado e adaptado à realidade 
do Estado do Pará pela PRODEPA; 
 
CONSIDERANDO, que a partir desta data o sistema começa a operar em fase de 
testes; 
 
CONSIDERANDO, que encerrada a fase de testes, seguir-se-á a capacitação de 
gestores de Recursos Humanos e servidores de todos os órgãos do Poder Executivo 
para utilização do sistema; 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de tempo considerável para conclusão dessas 
fases, bem como para ajustes que se fizerem necessários para o perfeito 
funcionamento do SISPATRI;  
 
CONSIDERANDO, que o SISPATRI vai substituir a apresentação da declaração de 
bens e valores por meio físico e por e-mail, e proporcionar práticas mais eficazes de 
controle interno; e 
 
CONSIDERANDO, os princípios da eficiência previsto no art. 37, caput, da 
Constituição Federal de 1988 e o da economia na gestão dos serviços públicos. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. PRORROGAR os seguintes prazos previstos na Instrução Normativa AGE nº. 
03, de 10 de setembro de 2021, publicada no DOE n° 34.696, de 13 de setembro de 
2021: 
I – prazo previsto no art. 3º, II, para até 31 de agosto de 2022; e 
II – prazo previsto no art. 16, §2º, para até 30 de novembro de 2022.  
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Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO 
Auditor-Geral do Estado 
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