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COMISSAO PERMANENTE DE“
LEGISLAÇAO, JUSTIÇA E REDAÇAO.
n fix '?PARECER Nº ""“, +

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59/19 — MESA DA CAMARA MUNICIPAL—

AUTORIZA A TRANSFERENCIA DE BENS ENSERVÍVEIS JUNTO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME
ESPECIFICA.

A propositura em apreciação, de iniciativa da E. Mesa Diretora,
merece ser aprovada por esta Comissão (art. 22 da LOM c/c art. 11.4 do
Regimento Interno Cameral).

Esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação,
no âmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo 70 e seguintes do
Regimento Interno (Resolução n. 174/15) analisou a matéria sob o aspecto da
constitucionalidade e legalidade, assim como em relação às responsabilidades
que serão acarretadas ao Erário Municipal.

O Projeto está adequado. Foi proposto pelo órgão gestor da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto — a Mesa Diretora — e vem assinado oeia
maioria de seus membros. Encerra em si 03 (três) artigos, contendo tabela com
número patrimonial, descrição e situação de cada bem (art. 1ª).

Nos termos do ê3º, do art, 263, do Regimento interno da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (Resolução CMRP nº 1713/2015), a
alienação e transferência de uso dos bens que integram o acervo patrimonial
da Câmara Municipal dependerá de autorização legislativa, aplicando-se-'he as
disposições da Lei Orgânica do Município.

O art. 114 do Regimento Interno desta Ediiidade determina que
as resoluções se destinam a regular as matérias de caráter político ou
administrativo, relativas a assuntos de economia interna da Câmara.

O Decreto Federal nº 9.373, de 11 de maio de 2018, apiicado
por simetria as orientações municipais, especifica, em seus artigos Sº, Sº, Gº, 7“
e 9“: in verbis

Art. 3º Para que seja considerado insen/ível, o bem será
classificado como:
I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições
de uso, mas não é aproveitado;
!! - recuperável — bem móvel que não se encontra em condições
de uso e cujo custo da recuperação seja de até cinquenta por
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cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e
benefício demonstre serjustificável a sua recuperação;
lll - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa
ou cujo rendimento seja precário, em virtude de uso
prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou
IV - irrecuperável — bem móvel que não pode ser utilizado para
o fim a que se destina devido à perda de suas caracteristicas
ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de
cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise
do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua
recuperação.
Art, 5” A transferência, modalidade de movimentação de
caráterpermanente, poderá ser:
I — interna - quando realizada entre unidades organizacionais)
dentro do mesmo órgão ou entidade; ou
II — externa - quando realizada entre órgãos da União.

Parágrafo único, A transferência externa de bens não
considerados inss-Níveis será admitida, excepcionalmente,
mediante justificativa da autoridade competente,
Art. 6º Os bens móveis insen/iveis ociosos e os recuperáveis
poderão ser reaproveitados, mediante transferência interna ou
externa.
Art, 7º Os bens móveis inserviveis cujo reaproveitamento seja
considerado inconveniente ou inoportuna serão alienados em
conformidade com a legislação aplicável as licitações e aos
contratos no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, indispensável a avaliação prévia.
Parágrafo único. Verificada a impossibilidade ou a
inconveniência da alienação do bem classificado como
irrecuperável, a autoridade competente determinará sua
destinação ou disposição final ambientalmente adequada, nos
termos da Lei nº 12.305, de 2010,
(---)

Art. 9ª Os alienatários e beneficiários da transferência se
responsabilizarão pela destinação final ambientalmente
adequada dos bens móveis inservíveis.



câmaraMunicipal De J&ibeirân 35er
êstann DE %ãn ããaulu

Em razão da Câmara Municipal não possuir personalidade
jurídica, os bens que estão sob sua responsabilidade em verdade pertencem
ao município1 2, retornando à posse e domínio da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto mediante a presente autorização legislativa.

Por fim, este projeto de resolução está em consonância com a
LOM (art. 8ª, “”,b Xl), não se verificando óbice na iniciativa parlamentar, e
quanto às demais questões, seu teor se encontra dentro das normas legais
pertinentes.

Destarte, após análise e discussão da propositura, nos termos
do Regimento Interno, opina pela APROVAÇÃO da presente PROPOSITURA,
aguardando a votação pelo Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2019.

ISAAC ANTUNES
Presidente

MAU, .

Vice-Presidente/Relator

MAURÍCIO GASPARiNl

' MEIRELLES,Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro. 14“ edição., Malheiros, 2006. p. 304/306,
2 Além disso, o art. 168 da Constituição da República aclara que a Câmara Municipal não é unidade
arrecadadora de receita pública, seja originária, seja derivada, pois seus recursos Financeiros
correspondentes à dotação orçamentária do Poder Legislativo serão a este entregues pelo Executivo: ate' o
dia 20 de cada mês (em forma de duodécímos).


