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PROJETO DE LEI Nº 026/2021                                                           DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 

Regulamenta a doação de bens móveis inservíveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Paragominas. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, Sr. JOÃO LUCIDIO LOBATO PAES, no 

uso das atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal apresenta para apreciação dessa 

Egrégia Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º Fica regulamentado a doação de bens móveis inservíveis pelo Poder executivo, a 

administração indireta e Poder Legislativo, para e uso de interesse social, conforme relação anexa 

a esta lei, que dela fica fazendo parte integrante. 

Parágrafo único. Serão considerados inservíveis os bens ociosos, antieconômicos e 

irrecuperáveis, segundo os seguintes critérios: 

I - 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 do 

órgão ou Poder;  

II - antieconômico é o bem cuja manutenção for excessivamente onerosa; 

III - 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 

Art. 2º O processo para a doação dos bens inservíveis ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças de Paragominas. 

 § 1º Para a declaração de inservibilidade, o Poder Executivo, deverá assim proceder: 

I - realizar a averiguação física, relatando por escrito através de relatórios as condições dos bens 

fazendo sua classificação; 
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§ 2º Após a realização das providências previstas no parágrafo anterior, deverá ser confeccionado 

edital, relacionando os bens disponíveis para doação, bem como convocando as entidades 

interessadas no recebimento dos bens a se cadastrarem, a fim de se dar a destinação final. 

 § 3º Em havendo mais de uma entidade interessada, a decisão deverá ser feita por sorteio. 

 § 4º Somente poderão participar do sorteio e/ou receber por doação os bens inservíveis, aquelas 

entidades que demonstrarem que darão aos bens uso e fins de interesse social. 

Art. 3º A avaliação de que trata o caput deste artigo será efetuada por Comissão instituída através 

da Portaria Municipal de nº 024/2021. 

Art. 4º Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal a dar baixa do patrimônio público, 

dos bens móveis inservíveis para a administração pública, constantes no anexo I dessa lei. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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MENSAGEM Nº 04/2021 AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 026/2021 

  

 

A Sua Excelência 

Senhora Vereadora 

TATIANE HELENA SOARES COELHO 
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Paragominas 
 

 

Senhoras Vereadoras 

Senhores Vereadores 

 

Com renovada satisfação venho à presença de Vossa Excelência e dos Nobres 

Parlamentares que compõem essa Egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o 

Projeto de Lei n° 026/2021, que autoriza a doação de bens móveis inservíveis de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Paragominas. 

Referido projeto de lei visa à indispensável autorização legislativa para a doação dos 

bens móveis inservíveis que integram o patrimônio municipal. Dita doação se faz necessária uma 

vez que a maioria dos bens relacionados no anexo I não tem mais condições de recuperação e, 

para outros, essa é economicamente inviável, não mais atendendo à finalidade a que se 

destinavam. 

Com essas considerações, submeto a proposta à apreciação de Vossas Excelências 

e espero que seja apreciada e aprovada em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

 

 

JOÃO LUCIDIO LOBATO PAES 
Prefeito Municipal de Paragominas 
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ANEXO I 

 


