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DECRETO N°. 104/2018

Nova Crixas, 02 de maio de 2018.

"NOMEIA COMISSAO PERMANENTE DE
AVALIACAO I)E BETS IM6VEIS D0
PODER EXECUTIVO DO MUNIcfpIO DE
NOVA CRIXAS".

0 PREFEITO I)0 MUNIcipIO DE NOVA CRIXAS, Estado de
Goias, no uso de suas atribuic6es legais e constitucionals;

Considerando ser de relevante interesse ptiblico a
regulamentacao e a eficiencia do funcionamento dos mecanismos
administrativos;

Considerando a necessidade de promover a avaliacao de bens
im6veis de interesse da Administracao Ptlblica Municipal, a tim de atender
as determinac6es da Lei Federal n° 8.666/93.
D E C R E T A:

Art.1°. Fica criada a Comissao Permanente de Avaliacao de
Bens Im6veis, que atuafa no ambito do Poder Executivo do Municipio de
Nova Crixas - GO.
Art.2°. A Comissao Pemianente de Avaliacao de Bens Im6veis
sera composta por 5(cinco) membros, conduzida sob a presidencia do
primeiro, sao eles:
I - NIVALDO ALVES DE MOURA, inscrito no CPF sob n°
288.118.011-68, Secretario Municipal de Administracao;
11 - JAIR BALDUINO DELFINO, inscrito no CPF sob n°
717.060.381-00, servidor efetivo municipal;

Ill - EUVALD0 APARECID0 DE PAULA, inscrito no CPF` sob
n° 431.075.241-15, servidor efetivo municipal;

IV - FABIO CARDOSO FERRBIRA, registrado no CREA sob n°
928.450.451-15, Engenheiro Civil;
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Art.3°. Sao atribuic6es dos
Permanente de Avaliacao de Bens Im6veis:

membros

da.

Comissao

I - Avaliar os im6veis pertencentes ao patrim6nio pdblico
municipal, passiveis de alienaeao, doa€ao, permutas e outros;

11 - Avaliar os im6veis particulares para todas as formas de
aquisicao pelo Poder Pdblico Municipal;

Ill - Avaliar os im6veis de interesse da Administrapao Pilblica
Municipal para efeitos de desapropriacao;

Ill - Avaliar os im6veis pertencentes ao patrim6nio pdblico
municipal passivel de gravames de Onus e garantias reais e transmissao
de posse direta ou indireta;
IV - Avaliar os im6veis objetos de locacao pela Administracao
Pdblica, verificando a compatibilidade do valor locaticio pretendido pelo
proprietario em relacao ao valor do mercado imobiliario, bern como em
suas revis6es;

Act.4°. A comissao atuara mediante demanda encaminhada
ao seu Presidente.
Art.5°. A ela.bora¢ao do laudo emitido pela Comissao devera

observer as determinacao legais exigidas para cada caso.
Asrt.6°. Os servicos da. presente Comissao serao prestados sem
Onus aos cofres municipais.

Art.7®. Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao,
revogando-se as disposic6es em contrario.
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