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CANDIrc GoDÓI

ESTADO DO RIO GRANDE OO SUL

DECRETO N'060/2014, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014.

DECLARA INSERVÍVEIS OS
MOVBIS QUE ESPECIFICA
ourRAs pnovnÊNCIAS.

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal de cândido Godói, Esrado do RioGrande do sul' no uso das atribuições legais e de acárdo com o relatório protocolado sob no404/20t4, e

consideranoo, ,Yt compete ao Governo Municipal a gestão, a condução closnegócios e a administração dos bens máveis pertencentes ao patrimôrio "p,iúii.t 
Municipal;

considerando ainda o interesse público, a Lei de Responsabilidade Fiscal e anecessidade de baixar os referidos bens por motivos justificados;

considerando o vendaval seguido de Granizo que atingiu o Município, de acorclocom o Decreto Municipal n" 1.054/2012áe 19 de ,.r..nu.o de 2012, que resultou em bensinservíveis totalmente dôstruídos p.tu rçao da água. u-idaà", consideraáo. i..à"up.ráveis;

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
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DECRETA

Gabinete do prefeito de cândido Godói, em 29 de setembr o d,e 2014

ackes

BENS
EDÁ

Art' 1o' Ficam declarados como inservíveis para o serviço público os bens móveisconstantes do anexo I, que faz parte integrante a..i.' o...eto, pertencentes à prefeituraMunicipal de cândido Godói, po. r. encontrarem irrecuperáveis para o uso.

Art' 2o' os bens móveis referidos no artigo anterior Íicarão à disposição claSecretaria de obras, viação, serviços urbanos e Trânsito a partir desta data, para fins de

fl'."tyao 
e destruição total' mediante procedimentos técnicos Àerentes í.oauriaude cla baixa

An' 3o - o Anexo I refere-se ao relatório de baixa patrimonial e que se fará adesincorporação dos bens patrimoniais do ativo p".rnun.r1. com a respectiva baixa contábil

disposições.*xr;'.u;Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

Municipal
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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
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ANEXO I

c^NDrDo coDór

ESTADO DO RIO GFIANDE DO SUL

DESCRTçÃo
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0805 de concreto locajardim nalizado Escola Mun Tiradentes.icipal
2202 de madeira 2de deportas correr da Secretaria Municí depal
433(

de Educação.
de madeíra dac/gavetas MSecretaria

205 beliche da Sanitária.
2088 ança na Sanitária.
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