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PORTARIA Nº 10, DE 1° DE OUTUBRO DE 2020. 

"Dispõe sobre a instituição, nomeação e 

atribuições da Comissão Provisória de Avaliação 

dos bens móveis do patrimônio do Poder 

Legislativo Municipal de Caetité". 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da 

Bahia, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, com 

o fim de observar as Leis Federais nº 8.666/93 e 4.320/64, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Instituir a Comissão Provisória de Avaliação dos bens móveis 

pertencentes ao patrimônio do Poder Legislativo de Caetité, para fins de 

verificação da sua serventia à respectiva administração, tendo como prazo de 

vigência a conclusão dos trabalhos a ser por ela desenvolvidos. 

Parágrafo único - O prazo de vigência da referida comissão não 

ultrapassará, independentemente do término dos trabalhos, o período de 31 de 

dezembro de 2020 a contar da publ icação desta portaria, sendo vedada qualquer 

dilatação desse tempo. 

Art. 2° - Nomear, como membros da Comissão Provisória de Avaliação dos 

bens móveis pertencentes ao patrimônio do órgão Legislativo de Caetité , no 

exercício de 2020, os seguintes servidores: 

1 - Nilva Oliveira da Si lva - Presidente; 

li - Veralúcia P. de Carvalho Silva - 1° Secretário; 
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111-Adailton Rodrigues da Silva - Membro 

Parágrafo único - Os servidores acima destacados não perceberão 

quaisquer vantagens ou acréscimos pecuniários aos respectivos vencimentos, em 

decorrência das funções por ora desempenhadas, enquanto participes da 

comissão. 

Art. 3° - A instituída comissão tem por atribuição reavaliar os bens 

constantes sob Reg istro Inventariantes pertencentes ao Poder Legislativo, os 

quais, em sendo considerados inservíveis, após criteriosa averiguação a ser 

circunstanciada e rubricada por seus respectivos membros, deverão ser 

repassados ao Poder Executivo local, mediante termo de entrega, acaso 

existentes, lavrando-se, após, a devida baixa no aludido registro daquele Poder. 

Parágrafo único - Avaliação dos veículos quando os mesmos forem 

devolvidos ao Poder Executivo, ou em caso de permuta por outro veículo novo, 

para a Câmara de Vereadores. 

Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário. 

Registre-se , Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência, em 1° de outubro de 2020 . 

.íf.Cvaro :M.ontene9ro C. de Oliveira 
(presidente 
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