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DECRETO Nº 1.356/2013-GAB/PMA, de 03 de dezembro de 2013 
 

Constitui e designa os Membros da 
Comissão Especial de Avaliação de bens 
móveis da Prefeitura Municipal de Afuá-PA, 
designa leiloeiro e da outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 86, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 51 
da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e 

 
Considerando o disposto no caput e § 1º do art. 53, da Lei nº8.666/93; e o disposto no 

art. 71, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Afuá, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica constituída uma Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Afuá, a qual tem como objetivo efetuar a avaliação de tais 
bens e especialmente: 

I – verificar as condições de conservação em que se encontra cada bem; 
II – elaborar relatório das condições fiísicas em que se encontra cada bem a ser leiloado; 
III - efetuar a avaliação, para fins de fixação do preço mínimo de arrematação; 
III – auxiliar os atos de realização do leilão, conforme estabelecido no edital;  
IV – lavrar ata circunstanciada dos atos ocorridos durante o processo de avaliação. 
  
Art. 2º. Para compor a Comissão Especial de Avaliação e Leilão de Bens Móveis, ficam 

designados os seguintes servidores: 
I – MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA NERI - presidente; 
II – CLELIANA SILVA DE SOUZA - secretária; 
III – BRUNO RAFAEL MORAIS MARINHO - membro. 
 
Art. 3º. A Comissão poderá, quando necessário, valer-se do conhecimento de 

profissionais, especializados ou capacitados, para auxiliar no assessoramento da vistoria apreciando 
as condições físicas do bem a ser avaliado. 

 
Art. 4º. Fica designado pela administração, para atuar como leiloeiro, o servidor MÁRCIO 

ANTÔNIO FERREIRA NERI, competindo-lhe adjudicar ao vencedor do maior lance, o bem 
arrematado e lavrar ata circunstanciada dos atos ocorridos durante o processo de realização do 
leilão. 

 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, aos 03 de dezembro de 2013 

 
 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 
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