PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
Rua Severiano Fonseca, 43- Centro - CEP:39940-000
Rio do Prado/MG - Fone: (033) 3744-1363 - Fax: (033) 3744-1253
CNPJ: 18.349.936/0001-98
e-mail: pmriodoprado@ig.com.br

PORTARIA N° 004/2017
"Dispõe sobre a nomeação de membros da
Comissão de Inventário e Avaliação de
bens Móveis e Imóveis e dá outras
providências".
O Prefeito do Município de Rio do Prado, Estado de Minas Gerais, no
uso da atribuições legais, com fulcro no O Prefeito do Município de Rio do
Prado, no uso da atribuição prevista no art. 75 inciso VI e IX, c/c o art. 99,
inciso II, alínea 'a", ambos da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de proceder ao Inventário patrimonial,
para efeito de comprovação de existência física dos bens móveis, de sua
localização, bem como, de sua utilização e estado de conservação;
CONSIDERANDO a necessidade de se implantar uma forma mais ágil e
eficaz de controle patrimonial e de se propiciar meios mais eficientes na
realização do inventário anual,
nual;CONSIDERANDO o disposto no Art. 31, parágrafo 30 e art. 106 da Lei
CONSIDERANDO
Federal n° 4,320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao setor
Público - NBC T 16;
CONSIDERANDO que se faz necessário a baixa de materiais
permanentes (imobilizado) e de consumo dos que se encontram obsoletos,
antieconômicos ou inservíveis em disponibilidade;
RESOLVE:

Artigo 10. - Nomear os membros da Comissão Especial de Avaliação e
levantamento Patrimonial da Prefeitura Municipal de Rio do Prado/MG, que terá
a seguinte composição, sob a presidência do primeiro:
10 - Fabiana Pereira de Almeida
21- Egberto Pereira Rodrigues
30 - Marcio Gil de Sousa
Art. 2° Compete à Comissão de Avaliação e Levantamento:
- Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades
referentes ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de Rio do Prado;
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-

-

II Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da
Prefeitura Municipal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação
sobre sua alteração enviada pelo setor contábil competente;
-

III Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso
e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;
-

IV

-

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;

V
Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do
patrimônio;
-

• S

VI

-

Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição;

VII
Informar ao setor contábil e ao controle interno da Prefeitura
Municipal as alterações e transferências ocorridas no cadastro patrimonial e
-

VIII

-

Realizar outras atividades correlatas.

Artigo 30 Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação;
-

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Rio do Prado, 03 de janeiro de 2017.
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