
 

       LEI Nº 310/2003 
        Data 17/03/2003 

 
SÚMULA: “AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE 
BENS MÓVEIS, CONSIDERADOS 
INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL” 

 

 

    O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições e, com base no Art. 139, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a 

Câmara Municipal de Sulina, aprovou,  e EU sanciono a seguinte  
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   Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder a 
alienação do bem móvel, conforme ANEXO I, parte integrante desta Lei, com a finalidade de 

reduzir custos, modernizar e adequar a frota rodoviária às reais necessidade do Município. 

 

    Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, Em 17  de março de 2003. 
 

 

 

 

JOSE NIVALDO STOFFELS 
        Prefeito Municipal 

 
 
 

 

 

Registre-se   e   Afixe-se 

Em, 17 de março de 2003 



 
ANEXO I – LEI Nº 310/2003 

PARECER DA COMISSÃO 
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
AVALIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS 

 
 

Ata de Reunião da Comissão Especial de Licitação, nomeada através da Portaria nº 008/2003, 
datada de 13 de fevereiro de 2003, constituída para proceder a avaliação do bem móvel 
composto por 01 (um) PÁ CARREGADEIRA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E 
MODELO 1990, FIATALLIS, FR 12 B, CHASSI Nº 00225, MOTOR Nº 229.06.108234 
MWM D 229.6, PNEUS 17,5 X 25, pertencente ao patrimônio público municipal, contabilizado 
e registrado sob o nº 1136, para fins de alienação pela Administração, nos termos da legislação 
vigente, tendo em vista que o equipamento em tela encontra-se em estado de inservibilidade, 
baixa produtividade operacional, desempenho abaixo das expectativas, custos elevados de 
manutenção e recuperação, além de vida útil totalmente ultrapassada, visto possuir mais de 
30.000 (trinta mil) horas de trabalho contínuo, justificando o descarte do bem em função do seu 
altíssimo CUSTO X BENEFÍCIO. Às 10:00 (dez horas) do dia 19 de fevereiro do ano de 2003, 
dois mil e três, reuniram-se na sala de reunião desta Prefeitura Municipal, situada a rua 
Tupinambá, 68, os senhores, Lauro Keske, Adelcio Ferreira de Souza, e, Romarcos Oscar 
Schaefer, sob a Presidência do primeiro, para proceder a avaliação, e, EMISSÃO DE 
PARECER acerca do bem móvel acima referenciado, para fins de alienação pelo poder Público 
Municipal. Após análise “in loco” do equipamento, tempo de uso, indagações com o operador 
acerca da performance do bem e, discussões técnicas do equipamento “PÁ 
CARREGADEIRA”, chegou-se à seguinte conclusão: que o preço bem de propriedade do 
Município, inservível para a Administração, conforme acima exposto, fosse fixado, para 
pagamento à vista, em LANCE MÍNIMO DE R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Nada mais a 
tratar o Presidente deixou aberta a palavra aos membros da Comissão, afirmando que o preço 
estipulado está compatível com o mercado local. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
deu por encerrada a sessão mandando lavrar a presente ATA que após lida e achada conforme, 
vai assinada pelos componentes desta Comissão. 
 
 
 
 

Município de Sulina, Estado do Paraná, Em, 19 de fevereiro de 2003. 
 
 
 
 
__________________________________________                                                             ___________________________________________ 

         Lauro Arno Keske                                              Adelcio Ferreira de Souza 
               Presidente                                                                                     Secretário 
 
 
 
                                                                 ___________________________________________________ 

                                                             Romarcos O. Schaefer                   
                                                                       Membro                                                           


