
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
Estado de São Paulo

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice nº1785 — Centro — Fone (17) 3638-8700 — CEP:15748-000

 

Mesópolis/SP,12 de Fevereiro de 2016.

Oficio nº.035/2016

EXMO SR.

DENILSON MANOEL BORTOLOZZO

D.D. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLIS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a Ppresente finalidade de dirigir a Vossa

Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº.004 DE 12 DE FEVEREIRO

DE 2016.ºDispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis da Prefeitura

Municipal de Mesópolis, Estado de São Paulo, na forma que especifica e dá

outras providências”, para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres

Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa

Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
|

Câmara Mun. Mesópolis
PROTOCOLO

RECEBIDA

Prev mt

| Nº OQ!1201

   
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEINº 004 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016.

“DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º A alienação de bens móveis inservíveis da Prefeitura Municipal de

Mesópolis (SP), far-se-á por venda.

8 1º Serão considerados inservíveis os bens ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis e

inservíveis, segundo os seguintes critérios:

| - ocioso é o bem que, embora em condições de uso, não estiver sendo ocupado em

razão da perda de sua utilidade, demonstrando-se defasado ou ultrapassado em relação

à necessidade da Prefeitura;

Il - antieconômico, é o bem cuja manutenção for excessivamente onerosa;

HI - irrecuperável é o bem para o qual não exista no mercado peça de reposição para

conserto e que, consequentemente, perdeu as características para a sua utilização; é o

bem que não pode mais serutilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas

características;

IV — Inservível é o bem considerado ocioso, cuja recuperação é antieconômica ou

impossível, não sendo, portanto, mais viável sua utilização em qualquer atividade

relacionada ao serviço prestado; é o bem, que já não tem a possibilidade de seu conserto

e/ou é um equivalente obsoleto.

Art. 2º Adeclaração de inservibilidade será realizada pelo Setor de Compras

da Prefeitura Municipal de Mesópolis.

8 1º O Setor de Patrimônio terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para a

execução dos trabalhos, devendo proceder:

| - averiguaçãofísica e avaliação dos bens discriminados como inservíveis;
H

| - elaboração de relatório conclusivo quanto à destinação dos bens;

HI — Afixar a relação dos bens a serem alienados no mural da Prefeitura Municipal de

Mesópolis.

8 2º Declarada a inservibilidade do bem, o processo, instruído com os documentos

descritos nos incisos | e Il enumerados no parágrafo anterior, será encaminhado ao

Prefeito Municipal para análise e aprovação.
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8 3º Aprovada a inservibilidade dos bens móveis pelo Prefeito Municipal, será procedida

à venda, lavrando-se o respectivo termo.

8 4º Do termo de venda, constará a especificação do bem, o valor e a data de sua

alienação, bem como a qualificação do comprador ou alienante.

8 5º A venda ocorrerá através de leilão, em procedimento próprio, a ser promovida pela

Comissão Municipal de Licitações.

Art. 3º Ressalvados os casos previstos em lei, não é permitida a alienação de

bens inservíveis, sem que se atendam às normas delicitação.

Art. 4º Quandoa licitação não acudir nenhum participante, a alienação pode

processar-se através de dispensa de licitação, mediante anúncio, com prazo de 15

(quinze) dias, no órgão oficial e veículo de circulação local, devendo os interessados

apresentar proposta por escrito, com as cautelas previstas para a licitação, a partir do

preço de avaliação.

8 1º Quando, ainda, não acudirem proponentes, será realizado novo processo licitatório,

devendo os bens sofrer nova avaliação pelo departamento responsável.

Art. 5º Nalicitação para alienação de bens móveis, a fase de habilitação limita-

se à capacidade cível do proponente, e quando do arremate no leilão do recolhimento

imediato de quantia não inferior a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.

Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses previstas nesta lei o pagamento do preço

lançado deverá serintegralizado junto à tesouraria da municipalidade, mediante recibo no

prazo improrrogável de 24 horas, ou no primeiro dia útil subsequente, do encerramento

do certame, sob pena ser convocado a pagar no mesmoprazo o segundo proponente.

Art. 6º A renda líquida obtida com a venda dos bens descritos no anexo,

deverá ser integralmente utilizada nos termos legais, reincorporando ao patrimônio

Municipal.

Art. 7º A relação de bens inservíveis faz parte integrante do anexo único

desta lei.

Art. 8º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por

conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente,

suplementadas se necessário.

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

disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal de Mesópolis, 12 de Fevereiro de 2016.

Aprovado por OT x 02 votos.
(£, LEANDRO APÁRECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO

TABELA DE BENS INSERVÍVEIS

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

 

MISTO/AUTOMOVEL — VW GOL CL — ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO

1989 — COR BRANCA — PLACA BVZ — 8938 — CHASSI — 9BWZZZ302KT006039 —

RENAVAN — 419285091 - MOVIDO A GASOLINA.

 

CAR/CAMINHÃO BASCULANTE — MARCA/MODELO — VW/VW 11.140 - ANO DE

FABRICAÇÃO 1988 — ANO MODELO 1988 — COR VERMELHA — PLACA HRG — 2451 —

CHASSI 9BWZ22D12]C001057 — RENAVAN — 00753776618 - MOVIDO A DIESEL.

 

1/FORD FIESTA SE — ANO DE FABRICAÇÃO 2012 — ANO MODELO 2013 — COR

PRATA — PLACA DBS 7725 — CHASSI — 3FADP4BK20M101598 — RENAVAN —

00484940457 — COMBUSTÍVEL FLEX.

 

TRATOR MASSEY FERGUSON 275 — DIESEL - TRAÇADO — ANO DE FABRICAÇÃO —

2009 - CHASSI 275.275.243042 —- MONOBLOCO — 0007275408C008516.

   TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DISESEL 65 CV — ANO DE FABRICAÇÃO 1998 —

CHASSI — 8ANY601.842 — MONOBLOCO — 280.292.0M94.

 
 



    
8» CÂMARA E
ms MESÓPOLIS< :re e

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES (JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE MESOPOLIS.

Nós membros das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara
Municipal de Mesópolis, nos reunimos nesta data às 20h:00mm (vinte horas), emSessão
Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de Mesópolis para proceder Parecer do Projeto de
Lei nº004 de 12 de fevereiro de2016. “Dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis
da Prefeitura Municipal de Mesópolis, Estado de São Paulo, na forma que especifica e dá
outras providências”.

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do Projeto de Lei nº004 de 12 de fevereiro de
2016. “Dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis da Prefeitura Municipal de
Mesópolis, Estado de São Paulo, na forma que especifica e dá outrasprovidências”. Em sua
totalidade, vez que o mesmotrata-se de matéria constitucional e que preenche os princípios
orçamentários deste Município.

Câmara Municipal de Mesópolis — S.P., aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2016.

     Fá - . es
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JOSÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP.Nº 78.762
 

PARECER JURÍDICO

PROJETO DE LEI Nº 004, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,

Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,

consulta -sobre a legalidade acerca do Poder Executivo

alienar bens. móveis -inservíveis da Prefeitura Municipal e

dá outras providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei que

visa autorizar- o Poder Executivo alienar bens móveis

inservíveis da Prefeitura Municipal.

Entendemos perfeitamente legal e

constitucional a disposição. contida .no Projeto de Lei em

apreço, já que a- matéria não vislumbra impedimentos no que

tange autorizar: o Poder “Executivo alienar bens móveis

inservíveis da Prefeitura Municipal.

É certo ainda, que se tratando - de

Projeto de Lei, mister se faz passar pela aprovação do

Legislativo, “in casu”, a Câmara Municipal. .

Êo parecer, s.m.j.

Mesópolis-SP, 12 de Fevereiro de 2016.

14d a

 

À OAB/SP. Nº 78.762

 

Escritório: Rua XV de Novembro,n.º 44-50, Sala 01 - Fone — (017) 3651-3166

e-mail: urdiales(Daasp.org.br — Palmeira d'Oeste-SP. :
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