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PORTARIA Nº 195/2017 

 

Institui Comissão Especial 

para Avaliação dos Valores 

de Bens Móveis pertencentes 

ao Patrimônio do Município e 

contém outras providências.

   
 

 

  A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBO-

REMA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais constante nos incisos VI, VII, 
XXII e XXX do art. 16 da Lei Orgânica do Município, 

 
Considerando que a Prefeitura Municipal de Borborema dispõe em seu patrimônio de al-

guns bens móveis em condições precárias, se tornando inservíveis à Administração Pública 
devido ao seu grau de desgaste e despesas altas para recuperação; 

 
Considerando a necessidade de se efetuar um levantamento desses bens visando instruir a 

confecção de Edital para a realização de hasta pública; 
 

Considerando que a realização de hasta pública é o meio legal para que o Executivo Mu-
nicipal possa dispor desses bens; 

 
Considerando a necessidade de apuração do real valor desses bens; 

 
   

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica instituída uma Comissão Especial de Avaliação dos Valores de Bens Móveis 
pertencentes ao Patrimônio do Município de Borborema. 

 
Art. 2º - A Comissão é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 

 
I - GLECIANO LAURENTINO DA SILVA – Secretário de Controle Interno; 

II - DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS – Motorista; 
III- EDNALDO MORAIS BESERRA – Assessor Especial.    
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Art. 3
o
 – Compete à Comissão avaliar os bens móveis pertencentes ao patrimônio do Mu-

nicípio, que serão colocados à disposição mediante a realização de hasta pública, devendo 
proceder para tanto, com a descrição destes, buscando através dos meios disponíveis a apu-

ração de seu real valor para divulgação em Edital confeccionado pelo Poder Executivo Mu-
nicipal. 

 
Art. 4

o
 – A Comissão é instituída em caráter especial e temporário, com prazo de 10 (dez) 

dias para conclusão de seus trabalhos. 
 

Parágrafo Único – Como conclusão de seus trabalhos a Comissão emitirá Relatório cir-
cunstanciado da situação de cada bem pertencente ao patrimônio do Município, disponibili-

zado para hasta pública, com os reais valore atribuídos a estes. 
 

Art. 5
o
 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  
              Registre-se 

    Publique-se 
 

 
Gabinete da Prefeita, 

 
 

      Borborema-PB, 04 de agosto de 2017. 
 

 

 

 

.  
 

_____________________________________________ 

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso 

Prefeita Constitucional 

 


