
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CRF - MG - CONSELHO REGIOt:JAL DE FARMAclA DO ESTADO DE MINAS GERAlS

PORTARlA 038/2012

o Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMAcIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CRF/MG, Fann. Vanderlei Eustaquio Machado, no regular exercicio de suas

atribui<;5es e corn base no artigo 11, da Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960 e nos tennos

do art. 23, inciso V, da Resolu<;ao n0331/98 do CFF;

Considerando 0 artigo 15, caput e incisos I a Ill, do Decreto n° 99.658 de 30 de outubro de

1990, que regula no funbito da administra<;ao publica nonnas para doa<;ao;

Considerando 0 artigo 17, inciso n, alinea a, da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993,
que define como requisito essencial a previa avalia<;ao na hipotese de doa<;ao para fins e uso

de interesse social;

Considerando 0 parecer da Gerencia de Infraestrutura que existem alguns bens em desuso,

inserviveis e irrecuperaveis nesta autarquia federal;

Considerando 0 parecer juridico, para atender ao requisito da avalia<;ao previa;

RESOLVE

Artigo 1° - Fica criada a Comissao Especial para a devida avalia<;1Io do rot de bens em desuso,

inserviveis e irrecuperaveis existentes e relacionados pela Gerencia de Infraestrutura.

Artigo 2° - Para efeito do disposto no artigo anterior serao observados os criterios instituidos

pela lei federal n° 8.666/93 e Decreto n° 98.658/90;

Artigo 3° - A Comissao Especial fica constituida da seguinte fonna:

Membros efetivos:

a) Cristiano Dias - Gerente Executivo Administrativo/Financeiro;

b) Tony Cesar Toledo - Tecnico em Contabilidadeo

c) EIi Teodoro da Silva Junior - Tecnico em Conta'bilidade;

fnarad.'grdafo primI , eiro"-,,A Presidencia da Comissao Especial sera exercida pelo membro efetivo
Ica 0 na a mea a do "caput" deste artigo.

A' 4° .
rtlgo - Esta Portarta entra em vigor nesta data e revoga as disposi<;5es em contrarl'

o.

Belo Horizonte, 08 de mar<;o de 2012.
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