
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE 
 
 
 

DECRETO  MUNICIPAL   N.º 3.459, de 12 de maio de 2017.  
 
 

Dispõe sobre constituição de Comissão Municipal de 
Avaliação de Bens Móveis  do Município de União do 
Oeste – SC 

 
 

 CELSO MATIELLO, Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 73., 107. e 113,  
da Lei Orgânica Municipal, 
  
 
 DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica constituída Comissão Municipal  de Avaliação de Bens Móveis 
pertencentes ao patrimônio público municipal,  composta por servidores públicos 
municipais abaixo relacionados: 
 
 PEDRO TRENTIN    - Presidente 
 MARILIA MIORELLI    - Secretária 
 JOSÉ TESSARO    - Membro 
 EVANDRA CASONATO DAL BERTO - Membro 
 SILVENIO KRINDGES    - Membro 
 

Art. 2º  Cabe a  comissão ora nomeada a função de  avaliar o estado de 
conservação e o valor em moeda corrente nacional, dos bens móveis   a seguir 
relacionados:  
 

I – Retroescavadeira marca Volvo, modelo BL60, série VCE0BL60J00020111, 
motor10839471, ano 2010, cor amarela, motor diesel. Nº Patrimonial 3423. 

 
II – Retroescavadeira marca Volvo, modelo BL60, 4x4 turbo diesel, ano 2010, 

cor amarela, n.º de série VCE0BL60V00020113. N.º Patrimonial 3415. 
 
III – Trator de Esteiras, marca Komatsu D- 50, ano de fabricação 1980. Nº 

Patrimonial 1813. 
 

IV – Mini Carregadeira de rodas, potência 60HP, capacidade e carga mínima 
de 0,47m3, tração 4x4, modelo GM650, ano 2013, marca Cobra, n.º de série 1107242. 
N.º Patrimonial 3635. 
 

V – Distribuidor de Adubo Liquído, capacidade de 3.000 (três mil) litros, marca 
Triton Fertilance. N.º Patrimonial 3397. 
 

VI – Automóvel GM Prisma LT 1.4, Econoflex, 4 portas, 5 lugares, cor branca, 
ano/modelo 2012, Placa MJH8966. N.º Patrimonial 3403. 

 
VII – Sucata de Ensiladeira, marca Nogueira. N.º Patrimonial 3428. 
 



VIII – Roçadeira marca Andersil, modelo RC1600,com facão e correntes de apoio e 
cardã com embreagem. Ano de fabricação 2011/serie 00804. Nº Patrimonial 3392.  
 

IX -  Sucata de Armários,  Cadeiras, mesas  e outros itens, composto por: 
 

Nº 
PATRIMONIO 

DESCRIÇÃO 

621 Armário em MDF, 2 portas com chaves (80x157 cm) 

472 Armário em compensado, com 04 portas (160x162x43 cm) 

471 Armário em compensado, com 09 portas, (120x155x33 cm) 

3224 Armário em compensado, 3 portas cor branca 

2978 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

2971 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

2993 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3040 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

2975 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3137 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3085 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3226 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3089 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3053 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

2970 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3081 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3162 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

2966 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3171 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3091 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3131 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

421 Cadeira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

3309 Cadeira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

2962 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3165 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

3087 Cadeira escolar em fórmica branca (390x390x710) 

459 Cadeira em compensado, armação em ferro para pré-escola 

575 Cadeira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

604 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

653 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

3077 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

2942 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

3149 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

3102 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

2952 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

3147 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

3112 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

3121 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

3119 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 



3032 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

2943 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

2944 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

2934 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

2698 Mesa escolar juv. f. FDE 20x40 600x400x710 branca 

1250 Carteira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

1253 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

3017 Quadro negro escolar, 1,20x2,00Mt 

3145 Quadro negro escolar, 1,20x2,00Mt 

0439 Armário compensado, com 03 portas (150x160x52 cm) 

3203 Mesa em MDF, armação em ferro 

3244 Mesa em compensado, armação em ferro, 06 gavetas (152x61 cm) 

430 Mesa MDF, armação ferro, com 06 gavetas (150x70 cm) 

443 Mesa MDF, armação em ferro, 03 gavetas (130x70 cm) 

4218 Mesa escolar infantil em MDF, armação em ferro, para crianças de 4 à 6 
anos 

4219 Mesa escolar infantil em MDF, armação em ferro, para crianças de 4 à 6 
anos 

4220 Mesa escolar infantil em MDF, armação em ferro, para crianças de 4 à 6 
anos 

4217 Mesa escolar infantil em MDF, armação em ferro, para crianças de 4 à 6 
anos 

778 Mesa para computador em MDF/fórmica, com armação em ferro 
(1,10x70 cm) 

672 Mesa em compensado, armação em ferro, 06 gavetas (152x61 cm) 

776 Mesa para computador em MDF/fórmica, com armação em ferro 
(1.10x70 cm) 

775 Mesa para computador em MDF/fórmica, com armação em ferro 
(1,10x70 cm) 

2697 Mesa em MDF e ferro, redonda, cor branca; 

2695 Mesa em MDF e ferro, redonda, cor branca; 

926 Mesa em madeira, 6 gavetas 

1681 Mesa para computador em compensado/fórmica, armação em ferro 

0641 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0446 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0449 Carteira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

2749 Cadeira fixa, armação em ferro, encosto e acento estofado em corvim 

3748 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

3747 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

3751 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

3753 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

3749 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

3752 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

3750 Berço em madeira 130x60cm sem gavetas RD 

1153 Armário em madeira, 08 portas 

1163 Armário em compensado, 04 portas (200x42 cm) 



1152 Armário em compensado, 12 portas (300x200 cm) 

1003 Cadeira estrutura madeira,acento estofado em courino 

0996 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

0997 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

0998 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

0999 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

1000 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

1001 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

1002 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

1004 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

1005 Cadeira estrutura madeira, acento estofado em courino 

3782 Conjunto Lixeira para coleta seletiva capacidade 50L 

3783 Conjunto Lixeira para coleta seletiva capacidade 50L 

3281 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0608 Carteira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

0402 Mesa em MDF, armação em ferro para pré-escola 

3027 Carteira escolar em fórmica branca (20x40 - 600x400x710) 

0397 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0388 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0398 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0387 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0648 Carteira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

0393 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0603 Mesa em MDF, armação em ferro, para pré-escola 

0449 Carteira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

0644 Carteira em MDF, armação em ferro para pré-escola 

1294 Mesa em compensado, armação em ferro, para computador (121x73 cm) 

0201 Mesa para computador, com extensão para teclado (60x120 cm) em 
compensado 

2700 Mesa escolar Juvenil de 20x40 600x400x710 branca 

 
X – Sucata de  Equipamentos de Informática, Ar Condicionado  e outros itens, 

composto por: 
 

Nº 
PATRIMONIO 

DESCRIÇÃO 

495 Nobreak, 650 VA Office Interactive 

271 Monitor Positivo, 15 polegadas, a cores 

971 Aparelho de ar condicionado, marca Gree, Gold Layer 

1095 Arquivo em aço, 04 gavetas, marca Metalsul (33x47) 

2874 Purificador de Água Master Frio 

1733 Compressor de Ar, WAYNE, Modelo TA 1550, seria 163    

1737 Bomba de Combustível, com filtro e tanque, marca Wayne, modelo 7534 
A 

1151 Arquivo em aço, 04 gavetas, marca Scheffer 

 
 
 Art. 3º  A comissão deverá fazer a avaliação pessoalmente, sendo  o trabalho 
realizado em equipe, nunca de forma isolada ou individual, elaborando Laudo de 



Avaliação, contendo a descrição do estado de conservação dos bens e o valor de 
mercado em moeda corrente nacional. 
 

Art. 4º Os trabalhos mencionados neste Decreto deverão estar concluídos até 
o dia 30 de maio de 2017. 
 

Art. 5º  O serviço prestado para esta finalidade é de caráter de relevante, não 
comportando qualquer remuneração para tanto. 
 
 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 7º Revogam-se as demais disposições em contrário. 
 
 Gabinete do Executivo Municipal de União do Oeste, em 12 de maio de 2017. 
 
 
 
 
         CELSO MATIELLO 
                      Prefeito Municipal  
 
 
 
 
Registrado em da data supra e Publicado conforme Lei Municipal N.º 1010/2014. 
 
 


