
al ae Jaguariuna@ '*"''* ":=H
PORTARIA NO 051. DE 2015

Nomeia Comiss6o de Inventirio. Reavaliacgo
Baixa. Reaistro. Controle. .Supervisio do
Patrim6nio POblico.:

ADELSON JOSE ABRUCEZ, Presidente da CAmara do

Municipio de JaguariOna, Estado de Sio Paulo, usando das atribuig6es legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se proceder ao inventfrio

patrimonial, para efeito de comprovaQao de exist6ncia ffsica dos bens m6veis, de sua
localizagao. bem como de sua utilizaQao e estado de conservagao;

CONSIDERANDO, o dlsposto no $ 3.a do art. 106 da Lei
Federal n.o 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
POblico - NBC T 16 e tamb6m Ato do Presidente no 001 de 18 de dezembro de 2015

CONSIDERANDO a necessidade de implantar uma forma mais

agile eficaz de controle patrimoniale de propiciar meios mais eficientes na realizagao
do inventfrio anuall

CONSIDERANDO que se faz necess6rio a baixa de materiais

permanentes (imobilizado) e de consume que se encontram obsoletos,
antiecon6micos ou inserviveis em disponibilidade:

RESOLVE

Art. lo - CONSTITUIR a Comissio de Inventario, ReavaliaQao,

Baixa, Registry, Controle, Supervisao do Patrim6nio POblico, com o objetivo de realizar
o levantamento gerd dos bens patrimoniais que existe no Patrim6nio da CAmara

Municipal, composta pelos seguintes servidores:

Presidente:

Nome:Roselene Amelia Rovaris Leme
CPF: 120.339.648-17

FunQao/Cargo: Chord. Adm. e Financeiro

Membros:
Nome: Daniela de Oliveira
CPF: 279.835.208-83

Fungao/Cargo: Controle de Expediente
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Estado de Sio Paulo

Nome: Ana Claudia Alves Moreira Vieira
CPF: 835.961.786-49

FunQao/Cargo: Recepcionista

Art. 2o Para fins desta Portaria considera-se

. Patrim6nio - conjunto de bens, direitos e obrigag6es suscet(veis de
apreciaQao econ6mica, obtida por meio de compra, doaQao, permuta ou
por outra forma de aquisiQao, devidamente identificada e registradal

11. Bens M6veis - aqueles que, pdas suas caracteristicas e natureza,
podem se transportados sem perda de forma e valor, sends classificados
como materiais permanentes

111. Bens Inserviveis - todo materialque esteja em desuso, obsoleto ou
irrecuper6velpara o serviQO p6blico municipals

IV. Alienagao -- procedimento de transfer6ncia da posse e propriedade de
bens m6veis patrimoniaisl

V. Baixa de Bens - procedimento de exclusio de bem do acervo

patrimonialdo Poder Legislativo;

VI. Descarte de Bens - inutilizagao de bens m6veis patrimoniais;
Paragrafo Unico -- Toda e qualquer menQao, conceito ou

parametros estabelecido no Ato do Presidente Ro 001 de 18 de dezembro de 2015.
Art. 3o A Comissio de Inventgrio de Bens Permanentes da

CAmara Municipal de Jaguari6na tem por finalidade coordenar a realizagao do
Inventgrio de Bens Permanentes e apresentar relat6rio, quanto aos resultados da
verificagao quantitativa e qualitativa dos equipamentos e materials permanentes em

uso com os registros patrimoniais e cadastrais e dos valores avaliados.
Art. 4' Compete a comissio de Levantamento e AvaliaQao

1. Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades
referentes ao Patrim6nio da CAmaral

11. Promover a avaliaQao e controle dos bens integrantes do acervo da
Camara, atrav6s de seu cadastro centrale de relat6rios de situaQao sobre
sua alteraQao;

111. Realizar levantamentos peri6dicos ou especfficos no tocante ao uso e
disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimoniall

IV. Realizar o inventgrio anualdos bens patrimoniaisl

V. Manter o registry dos responsaveis por bens Integrantes do
VI. Avaliar o estado dos bens e proper o seu reparo e reposigaol
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VII. Emitir documento de conclusao/parecer t6cnico conclusivo ap6s
realizagao de todo trabalho, reunindo documentagao regulamentadora,
inventario, relat6rio por amostragem dentre outros documentos que
comprovem e detalhem com clareza coma foi realizado o trabalhol

VIII. Emitir Laudos T6cnicos no$ molded do $ 1.o do art. 37.o do Ato do
Presidente no 001 de 18 de dezembro de 2015

IX. Realizar outras atividades correlatas

Art. 5' A Comissio de Inventirio de Bens Permanentes, em

estreita articulaQao com os agentes responsaveis, coordenari as ag6es relativas a:

1. Verificagao da exist6ncia ffsica dos equipamentos e materiais

permanentes em usol
11. Levantamento da situagao e estado de conservagao dos bens

permanentes e suas necessidades de manutengao e reparol

111. Conciliagao dos bens permanentes da CAmara Municipal e

consolidagao dos dados levantados

IV. Apuragao de qualquer irregularidade ocorrida com o bem permanente,
de acordo com as normas legais pertinentes

Art. 6' O Responsavel pelo patrim6nio sera responsavel pda

prestag6o das informag6es, solicitadas pda Comissgo Inventariante.
Art. 7' Fica vedada a movimentagao de bens permanentes

patrimoniais, sem a comunicaQao ao responsavelpelo controle do Patrim6nio POblico.
Art. 8' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Presid6ncia da CamaXa Mudcippl de JaguarigDa--{8 de.dezembro
2015

⑩VEREADOR

Registrado

de avisos da portaria da Camare}/municipal

no quadro
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