
Ofício nº 010/2015                Giruá, 23 de fevereiro de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  012/2015  que  “Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
proceder  a  alienação,  através  de  Leilão  Público,  de  bens  inservíveis,  sucateados  e  outros  de
propriedade do Município.”

O projeto de Lei que ora submetemos a apreciação dos Senhores tem a finalidade de solicitar
autorização para realização de Leilão público de bens inservíveis, sucateados e outros, os quais não estão
sendo usados pela administração pública, ocasionando o acúmulo desnecessário destes equipamentos. É
importante salientar que os valores arrecadados com o presente leilão, somarão recursos para a renovação
de equipamentos  e bens para a Prefeitura Municipal,  proporcionando a continuidade da prestação de
serviços à Comunidade Giruaense.

 Ressaltamos que foi realizado Leilão no dia 19 de janeiro do corrente ano, porém os arrematantes
deixaram de realizar a compra pois os valores dos bens estavam muito elevados.  Dessa forma,  é de
extrema importância a realização de novo Leilão para vender os bens que não foram arrematados no
leilão passado.

 A  reavaliação  dos  bens  será  realizada  pela  Comissão  em  conjunto  com  o  Leiloeiro(a)
contratado(a).

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo

Viva a Vida sem drogas!



Giruá/RS

PROJETO DE LEI Nº 012/2015         DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a proceder a
alienação, através de Leilão Público, de bens
inservíveis,  sucateados  e  outros  de
propriedade do Município.

Art.1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, ao preço
que for levantado, respeitados os valores mínimos,  através de LEILÃO PÚBLICO, conforme determina a
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Decreto Municipal nº  679/2013, de bens inservíveis,
sucateados e outros de sua propriedade, discriminados em anexo único, parte integrante desta Lei.     

Art.2º. Os valores mínimos de venda dos bens inservíveis, sucateados e outros seguem
a porcentagem de venda estabelecida segundo o Decreto Municipal nº 679/2013, e que tem com base o
Laudo de Avaliação da Comissão instituída pelo Poder Executivo Municipal, através da Portaria de n°
4515/2014, com atribuições específicas para esta finalidade.

Art.3º.  Até o momento da realização do Leilão ou até o momento da compra do bem
por terceiro, poderá a Administração Municipal retirá-lo do ato, caso venha a entender que o bem poderá
ser reutilizado pelo Município.

Art.4º. O  Poder  Executivo  Municipal  providenciará  a  expedição  dos  Atos
Administrativos que se fizerem necessários para a alienação dos bens inservíveis, sucateados e outros,
objetos deste Leilão.

Art.5º. As eventuais  despesas decorrentes  desta lei correrão por conta da dotação
orçamentária 47, da Secretaria Municipal de Administração.

Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 23 DE FEVEREIRO DE 2015,
60º ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Viva a Vida sem drogas!



Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!
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