
LEI Nº 1.965/1997, DE 22 DE SETEMBRO DE 1997. 
 

DISPÕE SOBRE ALIENAÇÃO DE 
BENS PÚBLICO QUE DENOMINA. 

 
A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar, em público 
leilão, os bens constituídos de veículos, equipamentos e sucatas, pertencentes ao 
Patrimônio Municipal, relacionados no anexo I, que integra a presente Lei.  
 
Art. 2º A alienação de que trata o caput do artigo anterior, será realizada dentro do 
prazo de doze meses, por um servidor público designado para esse fim, na forma 
prevista na Lei Federal no 8.666 de 2 1/06/93 e suas alterações posteriores, 
respeitando-se os valores mínimos para a venda, estabelecido pela Comissão 
Especial de avaliação. 
 
Art. 3° - Os recursos financeiros que advirão da presente alienação, serão 
destinados à complementação da Receita Municipal decorrentes das atividades 
administrativas. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogada as 
disposições em contrário. 

 
  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu (ES), em 22 Setembro de 1997. 
 
Sebastião Mattiuzzi 

Prefeito Municipal 
 
 

Registrada e Publicada em 22 Setembro de 1997. 
 
 

MARIA MARGARETE DA RÓS ROSA 
Secretário Municipal de Administração 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu. 

 
 

 
1.0 - RELAÇÃO DOS BENS PÚBLICO: 
 
1.1 - Uma máquina retro-escavadeira marca CASE 580-H, ano de fabricação 1990, 
modelo 1990, em estado regular & conservação e funcionamento, pelo mínimo de 
R$ 13.000,00 (treze mil reais). 
1.2 - Um veículo tipo caminhoneta/ambulância, marca Kia Besta Furgão 3 V, 
combustível a diessel, chassi n° KNCTA245256332504, cor predominante branca, 
capacidade para 03 (três) pessoas, ano de fabricação 1995, modelo 1995, placa 



oficial LY 0035. em regular estado de conservação, e com o motor avariado, pelo 
valor mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
1.3 - Uma máquina móvel de beneficiar café, completa, com motor e reboque sobre 
rodas, em regular estado de conservação e funcionamento, pelo valor mínimo de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 Item revogado pela Lei nº 2050/1998 
 
1.4 - Um lote de sucatas elétricas, pelo valor mínimo de R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais). 
1.5 - Um lote de sucata de um caminhão Dodge D/700, placa oficial LY 0014, pelo 
valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais). 
1.6 - Um lote de sucata de ferro, composto por uma betoneira avariada e caçambas 
estacionárias, pelo valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).  
1.7 - Um lote composto por um caminhão basculante, marca Mercedes/Benz L1113, 
ano de fabricação 1981, modelo 1981, cor azul, chassi 34404112568563, placa 
oficial LV 0037, em regular estado de conservação, pelo valor mínimo de R$ 
12.000,00 (doze mil reais).  
1:8 - Um lote de sucatas composto por cadeiras, armários, geladeiras, fogões e 
máquina de costura, pelo valor mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais). 
 

 1.9 - Um lote de sucata composto por aparelhos de ar 
condicionado., pelo valor mínimo de R$ 700,00 (setecentos reais). 
1.10 - Um lote composto por máquinas de escrever e calcular usadas, pelo valor 
mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 1.11 - Um lote composto por um relógio de ponto, uma cadeira 
giratória, cinco aparelhos telefônicos, uma impressora, um teclado e um micro- 
computador usados, pelo valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
1.12 - Um lote composto de dois projetores de slides, um projetor de filmes, um 
grampeador grande, uma máquina de passar café e uma máquina de medir 
umidade de café em grãos, pelo valor mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 
 

 
 


