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PORTARIA Ns 298/2,üZ2,DE 1CI DE trUNHO D§,2A22.

"NOMEIA COtr,trSÂO DE urtVENrÁRIO,
RSAvALIAçÃo, BArxA, REGISTRo E coNTRotE
DO PATRITCAT§TO PUBI,ICO""

O Prefeitn do Município de São Miguel do Guanlá, Estadc do Pará, §enhcr EDUÁRD0
SAMPAIS GOMES LEtrTE, nü uso de si.las atribriições legais que lhe c*nfere o art. 66,
Inciso lV e VI, da l-ei Orgânica do Municipio de São Miguel tlo Guamá/PA.

C*nsiCerando a necessidade de se pr*ceder ac inventário patrimcnial, para efeit* de
comprovaçãn de existência física dos bens móveis, de sua localização, bem como de sua
utilização e estado de conseruação.

Considerando o disposto nc att. 37, inciso I,V,VI da Lei 255 de 3ü cle o-utubro de 2t)13

RESÜI,VE:

Art. 1s- CüNSTiTUIR a Comissão de Inventário e Supervisãc do Patrimônio Público, com o
objetivo de realizar o levantamento geral dcs bens patrímoniais existentes no patrirnônio
da Secretaria Municipal de Assistência §çciai, nomeantlo os seguintes rnembros:

r Diogo fo{ichel De Araujn trvledeiros - Presidente * Matricula 131028-3
r Diogo de Arauio Macedo * Membro - IUatricula 1,36877-ü
c Bruno Rafael Nunes Viana - Memhro - Matricula 158853-2
c Madson |osé da Silva Lima - Membra - I{atricu}a 159434-6

Ârt" 2q- Para fins desLa Partaria considera-se:
I. Patrimônio- conjunto de bens, direitos e abrigações suscetíveis de apreciação

econônriça, obtida por n"reio de compra, doaçãc, permuta ou pür outra forma de
aquisição, devidamente identificada e registrada;

II. Bens Móveis- aqueles que, pelas suas característica e natureza, podem ser
transportadas sem perda de forma e valor, sendo classificadas como materiais
permanentes;

IIL Bens Inservíveis- todo material que esteja em ctesuso, absoleto ou irrecuperável
para 0 serviço publico municipai;

Art. 3s- A comissão de Inventário do Patrimônio da prefeitura e tem por finalidade
coordenar a realizaçáo do inventario de bens permanentes e apresentar relatório, quanto
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aos resul[ados da rnerificaçãa quantitativa e qualitativa de equipamenlos e materiais
permanentes em uso corn os registros patrimoniais e cadastrais e dos valones avaliados.

Art.4e- Compete à comissão de levantamento:

I" Conferir e relatar o patrimônio apresentado pela adrninis[ração anterior;
II. Fiscalizar as atividades referentes ao Patrlrxônia da Prefeitura;
III" Realizar o inventár:io anual das bens patrimaniais;
ry" Manter a registrc dos responsáveis por bens iategranles do patrirnônio;
V. Âvaliar o estado dos bens ê prspür o seu repara e repcsiçãc;
Vtr" Emilir Ata circunstanciado após realizaçã* de todo trabalh*;
WI. Realizar *utras ativitiades correlatas.

Art. 5s- A comissão de Inventaria de bens Permanentes, ern estreita articulaçãs com os

agentes responsáveis, coordenara as ações relativas a:

L Verificação da existência física d*s equiparnentrs e rnateriais permanentes em
uso;

II. Levantamento da situação e estaelo de conservaçãa dos bens permanentes de
manutenção e rep*ro;

ilL C*nciliaçã* d*s bens permanentes da prefeitura e consolíctação de dados
Ievantados;

ry" Apuraçãc de qualquer irregularidade ocorrida com bem ilermanente, de acordo
com ãs normas legais pertinentes.

Art 6s - üs membros integrantes da cornissão de que trata esta portaria não será
remuneractos pelo exercício da função, sendo os serviços considerados cümo
relevantes ao interesse publico.

Art 7a - Dê-se Ciência, Registre-se, Fublique-se, Curnpre-se.

G*binete d* Prefeít* d* São Migwel d* Guçntá, Estçda rÍo Í>ard, em 1{} d* iitxha de 2ü22"
Registrada * public*do nç Secretaria Mu*icipal de Administraçãa nü rfiesfftç data supra.
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