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Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus publica:
• Decreto Nº. 67, de 01 de Fevereiro de 2021 - Institui a Comissão de
Avaliação de Bens Imóveis e de valor locatício de imóveis, na forma que
especifica e dá outras providências.
• Portaria Nº 01, de 08 de Fevereiro de 2021 - Designar o Servidor
Municipal abaixo nominado, para supervisionar e fiscalizar a execução
das obrigações oriundas do contrato nº. 195/2020, que tem por objeto a
contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços
de pavimentação mista (asfalto e paralelepípedo) e drenagem pluvial do
Loteamento Morada da Bela Vista, no Bairro Maria Preta, no município de
Santo Antônio de Jesus/BA com a seguinte definição:
• Resposta ao Pedido de Esclarecimentos Credenciamento Nº
001/2021

Gestor - GENIVAL DEOLINO SOUZA / Secretário - MARCELO SAMPAIO BARRETO / Editor Avenida Urcisino Pinto de Queiroz, 167 - Centro
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Decretos

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 67, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021
“Institui a Comissão de Avaliação de Bens
Imóveis e de valor locatício de imóveis, na
forma que especifica e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de uma de suas atribuições legais;

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis e de valor locatício de bens
imóveis, órgão consultivo e deliberativo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, que
terá as atribuições constantes neste Decreto.

Art. 2º - A Comissão será composta por 03 (três) membros nomeados pelo Prefeito Municipal:
I – Gesiel Resende de Oliveira - CPF nº. 002.347.985-06 CAU–A68307-8;
Suplente: Alexandre Coutinho de Jesus – CPF nº 031.606.765-28/CREA 051360085-0

II – Gabriel Berbert Nunes – CPF nº 013.789.975-06 Matrícula 602790;
Suplente : Aldecy de Veras Brasileiro Albernaz - CPF nº 019.260.615-86 Matrícula 5537

III – Railton Pinheiro Cardozo Filho – CPF nº 223.901.465-20 Matrícula 1526
Suplente: Marcus Vinicius Amparo da Silva - CPF nº 024.949.605-41 Matrícula 5688

Art. 3º - Considerando que as avaliações, arbitramentos, vistorias e perícias são atribuições
privativas de profissionais inscritos no CREA, nos termos da Resolução 345/90 do CONFEA, os
componentes da comissão que não detém competência para a elaboração apenas auxiliarão os
profissionais com fornecimento de subsídios para as peças a serem por esses elaboradas.

Art. 4º - São atribuições da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis e de valor locatício de
imóveis:
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I – Avaliar imóveis pertencentes ao Patrimônio Público municipal, passíveis de venda, doação,
permuta ou dação em pagamento;

II – avaliar imóveis para fins de desapropriação, recebimento em doação, permuta, comodato,
indenização a terceiros, locação, dação em pagamento ou instituição de servidões;

III – avaliar áreas urbanas remanescentes de obra pública ou resultante de modificação de
alinhamento;

IV – verificar a compatibilidade do valor locatício pretendido pelo proprietário em relação ao
mercado imobiliário local, tratando-se de locação ou arrendamento de imóveis particulares pelo
Poder Público, bem como suas revisões, em caso de omissão no contrato;

V – reavaliar bens imóveis objeto de processos de desapropriação ainda não liquidados, quando
solicitado pela Divisão de Patrimônio Imobiliário;

VI – sugerir medidas, com os subsídios necessários, para a apreciação do Prefeito Municipal,
inclusive sobre a contratação de perícias e laudos que entenderem necessários;

VII – assessorar sempre que necessário o Prefeito Municipal.
Art. 5º - A Comissão poderá solicitar a contratação de peritos externos nos casos em que a
complexidade da avaliação assim o requeira, utilizando os laudos contratados para a composição
da avaliação.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de
janeiro de 2021, ficando revogados os decretos nº 13/2017 e 24/2019
Publique-se.
Gabinete do Prefeito de Santo Antônio de Jesus/BA, 01 de fevereiro de 2021

GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito Municipal
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Portarias
ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS

PORTARIA Nº 01, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

A SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS, no uso
de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Federal nº. 12.846/2014;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Servidor Municipal abaixo nominado, para supervisionar e
fiscalizar a execução das obrigações oriundas do contrato nº. 195/2020, que tem por
objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços de
pavimentação mista (asfalto e paralelepípedo) e drenagem pluvial do Loteamento
Morada da Bela Vista, no Bairro Maria Preta, no município de Santo Antônio de
Jesus/BA com a seguinte definição:
Unidade Administrativa
Superintendência de Convênios

Servidor
Bráulio Renato
Fernandes Pitanga

Matrícula
602921

Art. 2º - Esta Portaria retroage a data de 04 de Janeiro de 2021.

Dê-se conhecimento e cumpra-se.
Santo Antônio de Jesus-BA, 08 de Fevereiro de 2021.

Marinaldo Cardoso Santos
Superintendente de Convênios

______________________________________________________________________________________________
Av. Conselheiro Ursicino Pinto de Queiróz, nº. 167, Centro - Santo Antônio de Jesus/BA - CEP: 44430-082. Tel.: (75) 3647-4740.
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