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“Dispõe sobre a doação de bens móveis e/ou imóveis para 

o Município de São Sebastião e dá outras providências”. 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Inciso VIII, do Artigo 69, 
da Lei Orgânica do Município e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de doações de bens móveis 
e imóveis, feitas por particulares ao Município; 

 
CONSIDERANDO que a inclusão desses bens ao patrimônio Municipal necessita 

de uma tramitação mais ágil e permanente do Poder Público na legalização dessas doações; 

CONSIDERANDO a correta observância dos procedimentos relativos à 
administração de bens móveis e imóveis de caráter permanente, no tocante à inclusão, 
identificação, controle, guarda e baixa patrimonial; 

CONSIDERANDO que é de interesse público o recebimento desses bens e o seu 
uso imediato por parte da Administração, após regular recebimento e inclusão no patrimônio 
municipal; 

 
                 CONSIDERANDO que outros órgãos públicos, a população e empresas 
particulares vêm demonstrando interesse em colaborar com a Administração doando bens 
móveis e/ou imóveis para auxiliar em projetos e desenvolvimento do Município; 

 
                CONSIDERANDO, que as doações podem ser feitas com ou sem encargos e que 
devem ser disciplinadas, também, sob esse aspecto, 
 

 
 

            D E C R E T A: 
 

 
 
                  Artigo 1º - A Administração Municipal fica autorizada a receber, a título de 
doação, bens móveis e/ou imóveis de particulares, sem qualquer tipo de encargo para o 
Município, objetivando viabilizar projetos ou não, relacionados com os vários setores de suas 
respectivas áreas de atuação, na forma aqui estabelecida. 
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                 Artigo 2º - Todos aqueles que pretenderem realizar doação de bens particulares 
móveis e/ou imóveis, sem encargo ou ônus para o Município de São Sebastião, poderão fazê-
lo diretamente na Secretaria Municipal de Administração, à qual competirá, junto com as 
demais Secretarias Municipais interessadas, analisar a conveniência de receber ou não o bem 
oferecido, observando, especialmente, a vida útil do mesmo. 
 
§ 1º. Para a efetivação da doação de bens móveis, o doador deverá fazer prova de 
propriedade dos bens e apresentar declaração de que não há encargos de quaisquer espécies, 
que onerem o bem a ser doado. 
 
§ 2º. No caso de bem imóvel, para a efetivação da doação, o doador deverá fazer prova pela 
escritura pública do imóvel e registro ou título de posse mansa e pacífica, apresentar 
declaração de que não há encargos, de quaisquer espécies, que onerem o bem a ser doado, 
assim como declaração da inexistência de invasão. 
 
§ 3º. O doador poderá indicar a destinação específica do bem doado, desde que atendido o 
interesse público e não traga qualquer tipo de ônus ao erário municipal. 
 
§ 4º. A Administração Municipal, a seu critério, poderá autorizar a inserção do nome do 
doador no objeto doado ou em material de divulgação do evento ou projeto, obedecidas as 
restrições legais aplicáveis ao caso concreto, em especial no que diz respeito ao uso de bens 
públicos e à proteção da paisagem urbana. 
 
§ 5º. São vedadas as doações de bens móveis e/ou imóveis de propriedade de pessoas físicas 
ou jurídicas em débito fiscal, ou de qualquer outra natureza, para com a Fazenda Pública. 
 
§ 6º. A todo bem doado deverá ser atribuído um valor econômico mediante prévia avaliação.  
 
§ 7º. Na hipótese do valor da doação constar de Nota Fiscal de compra, ou de outro 
documento legal, fica dispensada a avaliação prévia de que trata o parágrafo anterior. 
 
                    Artigo 3º - As doações de bens imóveis com encargo, somente poderão ser 
concretizadas mediante a conveniência de sua aceitação, de prévia avaliação e aprovação da 
Câmara Municipal de São Sebastião. 
 
Parágrafo Único - Na hipótese de doação de imóvel, sem encargos, é dispensada a 
aprovação legislativa em face do disposto no art. 7º, inciso VIII, da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião. 

 
                  Artigo 4º - As propostas de doações, nas condições aqui estipuladas, quando 
aceitas preliminarmente, ensejarão a abertura de Processo Administrativo no qual deverá 
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constar a aprovação do Prefeito Municipal de São Sebastião, onde será lavrado um  
Termo de Doação e se processarão todas as demais providências e registros necessários para 
a sua concretização até a incorporação do bem ao patrimônio do Município. 

 
                    Artigo 5º - O pagamento dos impostos e demais encargos devidos em face do 
objeto a ser doado, quando exigido na forma do disposto na Lei Estadual nº 10.992, de 21 de 
dezembro de 2001, ou de outras legislações aplicadas ao caso, são de responsabilidade do 
doador, devendo fazer prova de seu recolhimento ou regularização antes da formalização da 
doação. 

 
                  Artigo 6º - Para os fins de doação de que trata este Decreto, não são considerados 
encargos as despesas com a manutenção e funcionamento do bem móvel e/ou imóvel doado, 
quando necessários para o seu funcionamento e/ou utilização. 

 
                  Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
São Sebastião, 23 de setembro de 2010. 

 
 
                                                     
 
    ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 
SEGUR/SAJUR/nsa 


