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PORTARIA Nº 078/2021, de 08 de abril de 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO 
ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINO 
CASTRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  

FELIPE FERREIRA DIAS, Prefeito Municipal de Cristino Castro, Estado do Piauí, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei orgânica do 

Município, de 5 de abril de 1990, e  

CONSIDERANDO que o Município possui bens móveis com alto custo de 

manutenção e que não são mais utilizados em virtude de não atenderem às 

necessidades para as quais foram adquiridos;  

CONSIDERANDO que os veículos, bens e equipamentos necessitam de 

avaliação para alienação. 

RESOLVE: 

 Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis, 

composta pelos servidores públicos municipais, abaixo elencados:  

I – Cipriano Neto Brito da Silva, inscrito no CPF nº 187.616.988-57;     

II - Rafael Soares Honório, inscrito no CPF nº 015.068.003-19; 

III - Willian Talles Dias Ferreira, CPF nº  031.324.371-90. 

Parágrafo único. A presidência da Comissão caberá ao servidor Cipriano Neto 

Brito da Silva.  

Art. 2º A Comissão prestará serviço relevante ao Município, e não será 

remunerada. 

Art. 3º A Comissão deverá efetuar a avaliação dos veículos e bens constantes 

para serem leiloados.  
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Parágrafo único. A avaliação consiste em estabelecer um valor mínimo para fins 

de alienação de veículos e bens móveis inservíveis, pertencentes ao município 

de Cristino Castro/PI. 

Art. 4º A Comissão deverá emitir relatório constando, necessariamente, a 

identificação, com ou sem o número do patrimônio, e sua condição de servível 

ou inservível ao Poder Público Municipal. 

Art. 5º A presente Comissão terá o prazo de no máximo de 30 (trinta) dias para 

emitir o relatório.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da lei.   

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristino Castro, aos 08(oito) dias do mês de 

abril de 2021. 

 
FELIPE FERREIRA DIAS 

Prefeito de Cristino Castro 
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