
LEI Nº. 974/2018 
   Data: 08/05/2018 

 

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a baixar/alienar e/ou 
dar em Dação em pagamento Bens Móveis do 
Patrimônio Público Municipal e dá outras 
providências. 

 

 Eu, PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no 
uso de minhas atribuições legais, e, com base no Art. 82 da Lei Orgânica do Município, faço 
saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores de Sulina, Estado 
do Paraná, APROVOU, e eu, sanciono a seguinte,  
 

            L E I: 
 

 Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a proceder 
à alienação dos bens móveis descritos nos PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS, Anexo I, parte integrante desta Lei, em virtude da inservibilidade dos mesmos, com 
a finalidade de modernizar a frota de veículos e equipamentos em estado de obsoletismo, e 
redução dos custos de manutenção periódica dos mesmos, de forma a racionalizar e 
melhorar a qualidade dos serviços públicos colocados à disposição da comunidade e da 
administração municipal. 
 Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a proceder 
à Baixa junto ao Patrimônio Público Municipal, dos bens móveis descritos no Anexo II, parte 
integrante desta Lei, em virtude da inservibilidade dos mesmos. 
 

          Art. 3º - Os bens descritos no Parecer da Comissão de Avaliação de Bens 
Móveis a que se refere o Artigo 1º da presente Lei, poderão também entrar de Dação em 
Pagamento na compra de veículos e/ou maquinários novos a serem adquiridos pela 
Municipalidade. 

 

 Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 

         Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, 08 de maio 
de 2018, 32º da Emancipação e 30º de Administração. 
                                   
 
        PAULO HORN 
                                 Prefeito   
Registre-se e publique-se                
em 08/05/2018. 
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