
LEI MUNICIPAL Nº. 604/2011, de 21 de março de 2011. 

 

Autoriza declarar bens inservíveis e imprestáveis, bem como, 

fazer doação, dar fim, dar baixa no patrimônio e dá outras 

providências. 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei de iniciativa do 

Poder Legislativo Municipal: 

Art. 1.º - Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Novo 

Xingu autorizada a declarar bens inservíveis e imprestáveis, bem como, proceder à doação, dar fim e 

baixa no patrimônio de bens que compõe o patrimônio público consoante segue: 

N.º Patrimonial Características do bem Situação 

798 Ventilador com pedestal BRISA Inservível 

842 Purificador de água Inservível 

710 Copiadora multifuncional laser 6800 marca Brother Imprestável - avariada 

719 Telefone Intel Brás Imprestável - avariado 

725 Gravador toca fitas marca Lenox Sound Imprestável - avariado 

726 Gravador toca fitas marca Diplomat Inservível 

803 Aparelho de MD Sony Inservível 

840 Scanner Genius Imprestável - Avariado 

xxx Monitor Proview Imprestável- Avariado 

xxx Telefone intelbras Imprestável– desgaste 

natural 

xxx Dois teclados computador Imprestável – desgaste 

natural 

xxx Cinco galerias de resina de Presidentes da Câmara Imprestável – Desgaste 

Natural 

 

§ 1.º- Os bens considerados inservíveis ou imprestáveis ao 

Patrimônio Público por ocorrência de avarias, pelo desuso, bem como, os gerados pelo desgaste 

natural, serão oferecidos em doação a entidades de classes, tais como: Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, CTG e outras reconhecidas pela comunidade, mediante termo de doação firmado pelas partes. 

§ 2.º- Os bens que não são aceitos em doação e que pela 

característica não podem ser recuperados, pode ser dado fim com a incineração ou de outras formas 

adequadas. 



 § 3.º- Considera-se inservível e imprestável para efeito desta Lei, 

o bem que não puder ser utilizado pelo Município para o fim a que se destina, devido à perda de suas 

características, desuso, avarias e cuja recuperação seja considerada antieconômica. 

§ 4.º- A entidade a ser beneficiada deverá declarar qual a 

destinação que será dada ao objeto doado, de modo que o interesse público seja devidamente 

justificado, conforme determina a Lei n° 8.666/93. 

Art.2.º- A Mesa Diretora da Câmara fica responsável pela 

avaliação e classificação de bens inservíveis e imprestáveis, conforme relação dos bens descritos no 

quadro acima. 

Art. 3.º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 21 de março de 2011. 
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