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DECRETO Nº 14.523, DE 10 DE JULHO DE 2019. 
      

DISPÕE SOBRE A AFETAÇÃO DE BEM 
MÓVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
  O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 64, inciso XXI, 
da Lei Orgânica Municipal, Considerando o Mem. Nº 
410/2019-SMS/GAB protocolizado sob o nº 516493, datado de 
26 de abril de 2019, 
 
     Considerando que afetação e desafetação dizem 
respeito aos fins para os quais esta sendo utilizado o 
bem público; 
 
     Considerando que a afetação significa: “Conferir uma 
destinação pública a um determinado bem, caracterizando-o 
como bem de uso comum do povo ou de Uso Especial que pode 
ser feita por ato administrativo”; 
 
     Considerando a necessidade de afetação do veículo 
automotor– 1 (um) furgão adaptado – doado pelo Ministério 
da Saúde CNPJ/MF nº 00.394.544/0008-51 – ao Município de 
Nova Venécia CNPJ/MF nº 27.167.428/0001-80, a fim de 
destinar o bem ao exercício das suas atividades 
finalísticas; 
 
     Considerando que o termo de doação nº 341/2019 
condiciona a vinculação do objeto à Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, 
preferencialmente na figura do estabelecimento Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Nova Venécia), 
habilitado pelo Ministério da Saúde na modalidade CER II 
(Física e Intelectual), sob o CNES nº 9268650; 
 
     Considerando a vedação da transferência da 
titularidade do bem doado, conforme exegese do termo de 
doação nº 341/2019; 
 
     Considerando a possibilidade de afetação do bem 
doado ao uso exclusivo do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
NOVA VENÉCIA-ES; 
 
 DECRETA: 
 
 
  Art.1º- Fica  determinada a   afetação como  bem  de 
uso especial de 01 (um)  furgão  adaptado junto ao  FUNDO  
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Parte integrante do decreto nº 14.523, de 10 de julho de 2019. 
 
 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 14.785.598/0001-86, objeto 
recebido pelo Município de Nova Venécia-ES através da 
doação com encargos do Ministério da Saúde, mediante 
termo de doação nº 341/2019. 

 
  §1º- O bem afetado deverá compor a Rede de Cuidados 
a Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, 
preferencialmente no estabelecimento Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE Nova Venécia), habilitado 
pelo Ministério da Saúde na modalidade CER II (Física e 
Intelectual), sob o CNES nº 9268650. 
  
  §2º- Caso haja o descredenciamento da supracitada 
instituição, o bem afetado deverá integrar outro 
componente da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência 
no âmbito do SUS, a ser pactuada na Comissão Intergestora 
Bipartite (CIB). 
 
     Art.2º- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando se as disposições em contrário. 
 
  

  PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

 
 GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 10 dias do 
mês de julho de 2019. 

 
 
 

Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 


