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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO* Nº 1.022/2017-PGJ, DE 08 DE MAIO DE 2017. 
(PROTOCOLADO N. 155.599/16) 

 
*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 de consumo e patrimoniais 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 bens permanentes 

e bens de consumo considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis (arts. 3º e 5º); 

  

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 permanentes e bens de 

consumo considerados dispensáveis, excedentes ou inservíveis por meio de doação para fins 

e uso de interesse social; 

  

Considerando que a Lei 6.544, de 22 de novembro de 1989, que dispõe sobre o estatuto 

jurídico das licitações e contratos no âmbito do Estado de São Paulo, prevê, em seu artigo 20, 

inciso II, alínea “a”, a possibilidade e condições para doação de bens móveis; 

  

Considerando que a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 17, inciso II, alínea “a”, prevê 

como hipótese de alienação de bens públicos a doação para fins e uso de interesse social; 

  

Considerando que o Decreto nº 35.374, de 23 de julho de 1992, dispõe sobre a 

documentação necessária à doação prevista na Lei 6.544/89, RESOLVE editar a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

  

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

redação: 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1180.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/230compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/230compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/230compilado.pdf
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“Art. 8º. Os bens de consumo e patrimoniais após o devido arrolamento, poderão ser 

alienados, conforme disposto nos incisos V e VI do artigo 3º da Lei nº 10.332, de 21 de junho 

de 1999, transferidos a outros Órgãos Públicos, ao Fundo Social de Solidariedade do Estado 

de São Paulo – FUSSESP, ou doados exclusivamente para fins e uso de interesse social, a 

teor do disposto na alínea “a”, do inciso II, do artigo 17, da Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, ou ainda, inutilizados, quando for o caso, mediante Ata de Inutilização. 

 

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 §1º do art. 10 da Resolução n. 230-PGJ, de 03 de março de 2000, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

  

“Art. 10. (...) 

§ 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, assim como a doação exclusiva para fins e uso de interesse social, a teor do 

disposto na alínea “a”, do inciso II, do artigo 17, da Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

no caso de dispensa de licitação para sua alienação, será realizada por meio de termo de 

doação, após a publicação de edital de desfazimento.” 

  

Art. 3º. O art. 10 da Resolução n. 230-PGJ, de 03 de março de 2000, passa a vigorar com os 

§3º a 11 indicados abaixo com as seguintes redações: 

  

“Art. 10. (...) 

§3º. No caso de doação exclusiva para fins e uso de interesse social, deverá ser adotado o 

procedimento público para o desfazimento de bens inservíveis ao Ministério Público do Estado 

de São Paulo, mediante sorteio, a ser instruído em autos próprios. 

 

§4º. O edital de desfazimento público de bens, do qual será dada ampla publicidade pelo 

Diário Oficial do Estado de São Paulo e por meio de publicação de comunicado no sítio 

eletrônico do Ministério Público do Estado de São Paulo, conterá: 

I – a relação dos bens considerados inservíveis e suas respectivas avaliações; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/230compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/230compilado.pdf
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II – o prazo e condições para entrega dos formulários de solicitação por parte dos 

interessados; 

III – Os critérios de participação; 

IV – Os procedimentos, local e horário da realização do sorteio; 

V – A previsão de apresentação de pedidos de esclarecimentos; 

VI – As condições e prazos para a interposição de recursos; 

VII – O procedimento para retirada, as expensas da entidade sorteada, dos bens declarados 

inservíveis; 

VIII – Outras condições específicas dos bens a serem doados. 

  

§5º. A documentação a ser apresentada pelos interessados na participação do sorteio 

consistirá em: 

I – Pedido de doação por entidade ou instituição de comprovado interesse social; 

II – Estatuto ou ato constitutivo em vigor, devidamente registrado; 

III – Ata da última Assembléia de eleição e posse dos integrantes dos órgãos superiores de 

deliberação e administração que estejam em exercício; 

IV – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

V – Declaração de reconhecimento de utilidade pública estadual; 

VI – Certidão de apresentação de relatório de atividades válido, nos termos da Lei n. 2.574/80; 

VII – Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Pública Estadual e Municipal, da 

sede ou do domicílio da entidade interessada; 

VIII – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União; 

IX – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

X – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 
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§6º. Os documentos mencionados nos II, III e IV poderão ser substituídos pelo registro na 

Coordenadoria de Ação Regional ou inscrição no Conselho Estadual de Auxílios e 

Subvenções – CEAs, órgãos da Secretaria da Promoção Social, nos termos do Decreto n. 

35.374, de 23 de julho de 1992. 

  

§7º. Os documentos indicados no parágrafo anterior poderão ser apresentados em cópia 

simples, desde que acompanhados dos originais para conferência por servidor da 

administração; ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

  

§8º. Ficam dispensadas da apresentação dos documentos elencados no parágrafo quinto as 

Prefeituras dos Municípios do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto nº 35.374/1992. 

  

§9º. O prazo para resposta ao pedido de esclarecimento a que se refere o Inciso V do §4º 

deste artigo será de 02(dois) dias úteis, a contar da data do seu recebimento. 

  

§10. O prazo para recurso interposto em face da decisão de habilitação será de 03 (três) dias 

úteis, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

Na hipótese de apelo contrário ao resultado do sorteio, a manifestação de intenção de recorrer 

deverá ser proferida na data de sua realização, tão logo proclamado o resultado. 

  

§11. Após a decisão acerca da destinação, conforme art. 7º desta Resolução, a retirada dos 

bens será necessariamente acompanhada por servidor, que elaborará o Termo de Doação, a 

ser juntado aos autos respectivos. 

  

§12. Autorizada a doação, os autos serão remetidos à Comissão de Arrolamento de Bens 

Patrimoniais que comunicará a entidade favorecida acerca do deferimento do pedido, 

informando-a sobre o local, o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a retirada dos bens e 

também que as despesas com transporte correrão por conta da entidade. 

  

§13. Na hipótese de os bens estarem localizados em Áreas Regionais, fica dispensada sua 

transferência física à Subárea de Administração Patrimonial para a destinação final, que se 

dará, sempre que possível, na própria localidade em que se encontrem. 
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§14. Os pedidos de prorrogação de prazo para a retirada dos bens pela entidade vencedora 

serão decididos pelo Diretor-Geral do Ministério Público.” 

  

Art. 4º. Fica incluído o parágrafo único no art. 14, com a seguinte redação: 

  

“Parágrafo único - Poderão ser criadas Comissões Regionais de Arrolamento para 

cumprimento do disposto nesta Resolução.” 

  

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

  
São Paulo, 08 de maio de 2017. 
 
 
  
GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 

 

 

 

 Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n.85, p.83, de 09 de Maio de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 


