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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 710/2011-PGJ, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. 

(Protocolado n. 7.719/00) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 11/11/2019 

Revogada pela Resolução nº 1.180/2019-
PGJ, de 21/11/2019 

Altera a Resolução n. 230-PGJ, de 03 de março 
de 2000, para viabilização da transferência de 
bens e equipamentos de informática 
considerados dispensáveis, excedentes ou 
inservíveis 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, considerando que a 

Resolução n. 230-PGJ, de 03 de março de 2000, prevê o arrolamento de equipamentos de 

informática considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis (art. 4º); 

Considerando que após esse arrolamento esses bens poderão ser alienados, transferidos a 

outros órgãos públicos estaduais ou ao Fundo Social de Solidariedade ou, ainda, inutilizados 

(art. 8º); 

Considerando que há interesse público na transferência de bens e equipamentos de 

informática considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis a órgãos públicos 

estaduais ou municipais, em especial a estabelecimentos de ensino da rede pública, resolve 

editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O art. 8º da Resolução n. 230-PGJ, de 03 de março de 2000, passa a vigorar acrescido 

de parágrafo único com a seguinte redação: 

“Art. 8º. (...) 

Parágrafo único. Os bens e equipamentos de informática, referidos no art. 4º desta 

Resolução, poderão ser transferidos a unidades ou estabelecimentos de ensino da rede 

pública estadual ou municipal”. 

Art. 2º. O art. 10 da Resolução n. 230-PGJ, de 03 de março de 2000, passa a vigorar acrescido 

de § 2º, renumerado o parágrafo único para 1º, com a seguinte redação: 

“Art. 10. (...) 
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§ 1º. A transferência a outros Órgãos Públicos Estaduais ou ao Fundo Social de Solidariedade 

do Estado de São Paulo – FUSSESP, far-se-á mediante recibo de entrega ou guia de 

transferência. 

§ 2º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo à hipótese referida no parágrafo único do 

art. 8º desta Resolução”. 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

São Paulo, 16 de setembro de 2011. 
  
Fernando Grella Vieira 
Procurador-Geral de Justiça 
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