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01. RESUMO 

 

O acúmulo de materiais públicos inservíveis guardados de forma inapropriada pode 

gerar uma série de problemas para a saúde pública e ao meio ambiente: surgimento 

de criadouros; reprodução e proliferação de animais peçonhentos e mosquitos 

transmissores da dengue e, ainda, contaminação do solo pelo processo de 

lixiviação. Tendo em vista esta situação problemática, este trabalho teve o objetivo 

de apontar uma alternativa para o caso do município de Santa Bárbara d’Oeste, 

onde a proposta do autor para uma ação conjunta e sinérgica entre diversos órgãos 

da Prefeitura Municipal resultou em projeto de lei que veio auxiliar na resolução do 

problema. A idéia é que este trabalho possa servir como referência para que outros 

municípios e órgãos públicos que convivem com o mesmo problema implantem 

medidas semelhantes quanto a destinação de seus bens inservíveis. A vantagem 

oferecida pelo projeto é o baixo custo e o curto espaço de tempo para a sua 

aplicação, o que torna ainda mais viável sua concretização. 
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02. INTRODUÇÃO 

 

O elevado padrão de consumo da sociedade contemporânea tem 

sabidamente provocado problemas ambientais das mais diversas ordens e ampliado 

a discussão sobre a sustentabilidade do estilo de vida atual e, em razão disso, tem 

sido crescente a preocupação da sociedade civil, empresas e governos com 

aspectos ambientais.  

Dentro deste contexto ganham espaço ações de reaproveitamento dos 

materiais recicláveis e do correto descarte desses materiais de forma a minimizar o 

impacto das ações humanas no meio ambiente. 

O Estado assume aqui papel decisivo enquanto agente indutor de políticas 

públicas para coibir abusos e estimular ações ambientalmente corretas. O problema 

é que mesmo dentro da Administração Pública há bens inservíveis que não são 

corretamente descartados por razões diversas. 



A proposta deste trabalho é, portanto, buscar o entendimento dessas razões e 

mostrar as ações que foram e vêm sendo desenvolvidas no município de Santa 

Bárbara d’Oeste visando o correto descarte de bens inservíveis para a 

Administração Pública na esfera municipal.  

Assim, são abordadas aqui questões atenientes ao patrimônio público, em 

específico sobre os aspectos de sua destinação pós-consumo, estabelecendo 

procedimentos para sua baixa no acervo do poder público e seu descarte, levando 

em consideração seu estado de conservação para destinação com melhor beneficio 

para o Município e a população atendida por ele. 

Dentre as vantagens dessas ações, o descarte correto proporcionaria a 

destinação adequada de materiais inservíveis, ajudando na questão ambiental e até 

mesmo social na medida em que a execução dessas ações podem tornar-se uma 

alternativa de renda às famílias que trabalham no setor de reciclagem de materiais. 

 

 

03. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo apontar uma ação para o correto descarte de 

bens móveis patrimoniais pertencente ao Município de Santa Bárbara d’Oeste, 

estabelecendo procedimentos e destinações para cada tipo de material a fim de 

minimizar os danos ao meio ambiente. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Expor como modificações nos procedimentos de descarte podem gerar 

resultados positivos; 

• Mostrar como as soluções propostas pelo autor culminaram em Projeto de Lei 

Municipal. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Inicialmente foi realizado o levantamento da situação dos bens públicos 

inservíveis com base em documentos públicos e pesquisa in loco para verificar o 

armazenamento destes materiais durante o ano de 2013. Uma vez feito esse 

inventário, buscou-se identificar soluções para o correto descarte dos bens 



inservíveis à Administração Pública municipal através da elaboração de proposta 

com base na literatura existente e em estudos de caso já realizados em 

oportunidades anteriores, estudo da legislação em vigor e dos contratos vigentes.

 Posteriormente foi realizado um acompanhamento deste processo para 

apontar os resultados alcançados. Para tanto, fez-se necessário o estabelecendo de 

normas e procedimentos relativos ao descarte e baixa de bens móveis patrimoniais 

do Órgão, de acrodo com as diretrizes do Decreto Federal nº 99.658, de 1990. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para realizar o levantamento e/ou “inventário” da situação dos bens 

inservíveis à Administração Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, foi inicialmente 

analisada a situação em que se encontravam esses bens no início do projeto. 

Verificou-se que todos os materiais considerados sucatas eram armazenados em 

espaço aberto dentro da garagem municipal, comprometendo a segurança dos 

funcionários e dos moradores vizinhos, conforme demonstra as figuras 1 e 2. 

 

 
Figura 1 – Sucatas depositadas na Garagem 

Municipal 

 
Figura 2 – Veículos Sucateados na Garagem 

Municipal 

 

Os bens móveis são definidos no artigo 82 do Código Civil como “os bens 

suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da 

substância ou da destinação econômico-social”. 

O bem móvel, estando em condições de uso, são disponibilizados 

primeiramente nas demais repartições do órgão. Porém, se estes materiais não 

servirem mais à finalidade para a qual foram adquiridos, perdendo sua destinação 

pública, será considerado inservível, devendo ser realizado o desfazimento desses 



bens, isto é, ser retirados do patrimônio público e efetuar à baixa definitiva dos bens 

do acervo do órgão. 

O decreto federal nº 99.658/90, mostra diretrizes para destinação de material 

inservível, evitando desperdício na Administração Pública no Âmbito Federal, 

servindo de modelo na elaboração de legislação especifica em âmbito municipal. 

De acordo com este decreto, em seu artigo 3°, o mat erial é considerado 

genericamente inservível nos seguintes critérios: 

I.ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 

aproveitado;  

II.recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a 

cinqüenta por cento de seu valor de mercado;  

III.antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento 

precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou 

obsoletismo;  

IV.irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se 

destina devido a perda de suas características ou em razão da inviabilidade 

econômica de sua recuperação. 

Esta classificação de acordo com a situação física dos bens inservíveis é 

importante para evitar que um bem que esteja em bom estado seja descartado como 

sucata. 

Para a realização desta classificação, há a designação de comissão de 

avaliação, devendo ser de responsabilidade da comissão a avaliação dos bens 

móveis, recebimento e armazenamento dos bens no depósito e encaminhamento do 

processo para alienação. 

O bem que perde sua utilidade, tornando antieconômico para o órgão deve 

ser alienado. Segundo Meirelles (1990, p. 505) a alienação é “toda transferência de 

propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma de venda, permuta, doação, 

dação em pagamento ou investidura, legitimação de posse ou concessão de 

domínio.” 

A alienação deverá obedecer às normas contidas na Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Sendo que a alienação 

dos bens móveis considerados inservíveis, dar-se-à preferencialmente por meio de 

leilão.  

“Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 

de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no 



art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.” 

(art. 22º§5, Lei Federal nº 8666/1993). 

O leilão é realizado “entre quaisquer interessados”, não sendo necessária 

nenhuma qualificação para participação ou habilitação prévia dos licitantes. Quem 

ofertar o maior lance do lote terá o bem arrematado. Não podendo ser em valor 

inferior do preço mínimo previamente avaliado. 

O valor arrecadado pela venda do bem deve ser investido na aquisição de 

outros bens, sendo vedada a aplicação de sua receita para financiamento de 

despesas correntes, como pagamento de pessoal e material de consumo, conforme 

art. 44°, da Lei Complementar n° 101/2010:  

“É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa 

corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e 

próprio dos servidores públicos.” 

Os bens móveis considerados inservíveis pela sua ociosidade poderiam, 

alternativamente, ser aproveitados por entidades locais em seus serviços prestados 

junto a sociedade, melhorando a qualidade de vida das pessoas atendidas. 

Nesse caso, o artigo 17° da Lei Federal n° 8.666/19 93 permite que seja 

dispensado o leilão na hipótese de doação para fins e uso de interesse social, 

quando o interesse público indicar ser essa a mais vantajosa. Tal propositura 

possibilita a doação às entidades reconhecidas como de utilidade pública que atue 

na área de interesse social. 

“O poder público poderá fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados 

do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades 

particulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser com ou sem 

encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as 

condições para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de 

licitação.” (MEIRELLES, 1990 P.512) 

A doação depende de lei autorizadora, sendo necessária, portanto, a 

elaboração de legislação no âmbito municipal. Esse foi justamente um ponto 

observado pelo autor e que culminou na proposta de lei para efeito local, uma vez 

que sem ela, os processos simplesmente não caminhavam e ocorria o acúmulo de 

material. 

O problema do acúmulo se agravava quando em alguns casos, o produto 

chegava ao final de sua vida útil e, por serem às vezes materiais tóxicos, ofereciam 

riscos ao meio ambiente e a saúde humana, impossibilitando sua alienação, doação 



ou descarte em lixo comum. Nesse caso, a logística reversa tornou-se um 

instrumento que possibilita o reaproveitamento do material pelo setor empresarial. 

De acordo com Tadeu et al (2012) a logística reversa engloba conjunto de 

operações e ações ligadas, a destinação final correta dos produtos. A adoção da 

logística reversa e de seus canais de distribuição reversos possibilita o retorno dos 

produtos pós-consumo ao ciclo de produção, para reaproveitamento como matéria-

prima na fabricação de novos produtos, produção de energia ou para outra 

destinação adequada. 

 Tendo isso em vista, em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, por meio da Lei nº 12.305/10, onde incorpora conceitos, institui 

responsabilidade compartilhada no ciclo de vida do produto e logística reversa e 

estabelece metas para eliminação dos lixões.  

 A mesma lei, em seu art. 30°, afirma que: 

“É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.” 

O artigo 33° da lei federal 12.305/2010 estabelece obrigatoriedade aos 

principais responsáveis pela cadeia do ciclo de vida “fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes” na estrutura e implementação de sistemas de logística 

reversa pós-consumo dos produtos, quais sejam: 

I.agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras 

de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, 

em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 

ou em normas técnicas;  

II.pilhas e baterias;  

III.pneus;  

IV.óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V.lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI.produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

A lei municipal em questão incorporou esses itens, que passaram então 

efetivamente a ser aplicados. 

Há de se ressaltar que a modalidade mais utilizada para aquisição de bens e 

serviços comuns pelo Município de Santa Bárbara d’Oeste é o Pregão Presencial, 

com base no menor preço e por meio de especificações técnicas elaboradas pelo 



solicitante. Ainda, prever no projeto básico e no contrato no edital convocatório é 

essencial para o licitante atentar-se à sua responsabilidade para o descarte correto 

dos produtos previsto no artigo 33 da Lei nº 12.305/10.  

 

 

6. RESULTADOS 

 

Após pesquisas de diversas leis e artigos sobre o assunto para a investigação 

de meios para o melhor fluxo dos materiais inservíveis na administração pública do 

município e a consequente redução de todos os efeitos colaterais que esse acúmulo 

de material provocava, foi possível a elaboração do projeto de lei, que culminou na 

sanção da Lei Municipal n° 3496, de 20 de agosto de  2013. 

A portaria n° 564/2013 e a portaria n° 226/2014, no mearam os membros da 

comissão interna de avaliação de bens inservíveis, propiciando planos de ações 

para evitar o acumulo de materiais. Analisando cada situação, foi possível uma 

correta classificação dos materiais inservíveis, destinando o material pelo seu estado 

de conservação. 

Abaixo o um fluxograma que auxilia no entendimento de como a implantação 

da Lei Municipal n° 3496/2013, com a previsão da co missão e da instituicionalização 

do mecanismo de doação, agilizou o processo para o correto descrte dos materiais. 

 

Figura 1. Fluxograma do Processo de Descarte antes da Lei Municipal 3496/2013. 

 
Fonte: Autor 

 

 

 

 

 



Figura 2. Fluxograma do Processo de Descarte após a Lei Municipal 3496/2013. 

 
Fonte: Autor 

 

Para auxiliar no processo, realizou-se a elaboração de um cadastro das 

entidades conveniadas ao município a fim de compatibilizar as necessidades dessas 

com a disponibilidade de bens do órgão responsável pela guarda desses bens. 

Adicionalmente, reuniões junto ao departamento de suprimentos auxiliaram 

na criação de cláusulas nos editais que assegurasse o cumprimento da Lei nº 

12.305/10, referente à responsabilidade do fornecedor quanto à logística reversa de 

materiais. 

A alienação por meio da modalidade de leilão, com a descrição do serviço 

bem estabelecido no projeto básico auxiliou na retirada da sucata metálica. A venda 

dos materiais se fez por meio da pesagem dos bens e pagamento da quantidade 

constatada, considerada apenas a pesagem do metal, sendo descontados outros 

materiais que compõem os bens adquiridos (plástico, madeira, vidro, etc). Porém a 

empresa vencedora do lote ficou responsável em retirar todo o material mesmo que 

inservível, sendo de sua responsabilidade a destinação correta do mesmo.  

Ademais, correram por conta e risco da empresa fornecedora as despesas 

decorrentes retirada, transporte e demais despesas diretas e indiretas relacionadas 

com o cumprimento da obrigação. Passou a ser exclusiva atribuição do licitante 

verificar o estado de conservação dos materiais e suas especificações. 

Para melhor utilização do dinheiro arrecado na venda dos materiais leiloados 

foi aberta conta corrente utilizada exclusivamente para esta finalidade, sendo o 

dinheiro arrecado com os leilões revertidos em veículos e equipamentos. 



Foi disponibilizado pelo arrematante caçambas e garras de manipulação de 

sucata para transporte e armazenamento dos metais, conforme as figuras 3 e 4. 

 

 

Figura 3 – Armazenamento de sucatas em 

caçambas 

 

Figura 4 – Garras retirando Veículos do pátio 

 

No final do projeto, o local utilizado para o despejo foi totalmente limpo das 

sucatas, sendo aproveitado o espaço para armazenamento de materiais de 

construção e estacionamento de caminhões e máquinas pesadas. Conforme 

demonstra a figura 5 

 
Figura 5 – Pátio depois de retirada as sucatas 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto teve como idealização a instituição de procedimentos simples 

que passaram a ser efetivamente utilizados a partir da aprovação da lei municipal n° 

3496/13, estabelecendo normas e procedimentos relativos ao descarte e baixa de 

bens móveis patrimoniais dos órgãos da Administração direta e indireta da 

municipalidade. 

Não bastasse a recuperação de espaços degradados, as ações resultaram 

em fonte de renda ao município que auxiliará no desenvolvimento das entidades 

municipais. Também já serve de modelo para outros Órgãos Públicos que se 

encontram em situações similares. 



Sua execução demonstra a preocupação do Gestor Público na saúde e 

segurança dos funcionários e da população, trazendo uma imagem positiva da 

Administração Pública Municipal para com o cidadão. 

Existem oportunidades de melhorias a serem consideradas e o projeto é o 

primeiro passo para a conscientização dos funcionários e dos munícipes para o 

descarte de seus resíduos sólidos, tendo em vista que o gerenciamento correto 

resulta em melhor qualidade vida as pessoas. 
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