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LEI MUNICIPAL Nº. 1.305/2022 

 

SÚMULA:  “DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 
COM RELAÇÃO AOS BENS PÚBLICOS 
INSERVÍVEIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou e eu, OSMAR 
ANTONIO MOREIRA, Prefeito de 
Paranaíta, sanciono a seguinte Lei,  

 
 
 

Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a realizar baixas patrimoniais de bens 

públicos inservíveis e não localizados, conforme relatório anexo. 

§ 1º Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como: 

I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado; 

II - recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo 

da recuperação seja de até 50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado ou 

cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 

III - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou 

IV - irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se 

destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de 

recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise 

do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. 

Art. 2º. Os bens públicos inservíveis constantes do relatório anexo foram 

devidamente avaliados pela Comissão Permanente de Baixa de Bens Móveis e 

Imóveis instituída pelo Decreto Municipal nº. 387/2021. 
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Art. 3º. Conforme relatório anexo, os bens públicos inservíveis somam a quantidade 

de 2.254 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro) bens, avaliados no valor de R$ 

199.635,81 (cento e noventa e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais com oitenta 

e um centavos). 

Art. 4º. Os bens públicos inservíveis baixados do patrimônio municipal serão 

posteriormente destinados da seguinte forma: 

I - Primeiramente os bens públicos inservíveis baixados do patrimônio municipal 

serão leiloados nos termos do Art. 22, V, da Lei Municipal nº. 8.666/93; 

II - Não havendo êxito no leilão, os bens públicos inservíveis baixados do patrimônio 

municipal serão doado a órgãos públicos que manifestem interesse; 

III - Na ausência de manifestação de interesse de órgãos públicos nos bens públicos 

inservíveis do patrimônio municipal serão posteriormente doados a entidades 

privadas sem fins lucrativos; 

IV - Não havendo manifestação de interesse de entidades privadas sem fins 

lucrativos nos bens públicos inservíveis do patrimônio municipal, estes serão doados 

a qualquer cidadão ou empresa que houver interesse. 

a) em todos os casos de doação, a preferência será por ordem de manifestação de 

interesse protocolada junto a municipalidade. 

Parágrafo único. As doações serão realizadas nos termos do Art. 17, II, “a”, da Lei 

Federal nº. 8.666/93.  

V - Sendo infrutífera qualquer umas da destinação nos incisos deste artigo, a 

municipalidade promoverá meios de destinação final aos bens públicos inservíveis 

do patrimônio municipal, ficando desde já autorizado inclusive a contratação de 

empresa especializada para descarte dos bens públicos inservíveis. 

Art. 5º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a nomear o Pregoeiro Oficial do 

Município, como Leiloeiro Oficial. 

Art. 6º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar as baixas necessárias 

dos veículos do acervo de bens públicos inservíveis do patrimônio municipal, juntos 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, para 

alienação como sucata.  
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Art. 7º. Os recursos obtidos no leilão na forma do inciso I, do Art. 6º, serão restritos 

em rubrica específica aquisição de bens de capital. 

Art. 8º. O procedimento previsto nesta Lei, poderá ser repedido anualmente, após a 

edição do competente Decreto autorizativo do Poder Executivo Municipal. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

PARANAITA/MT, em 21 de novembro de 2022. 

 

 
 
 

OSMAR ANTÔNIO MOREIRA 
Prefeito de Paranaíta/MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


