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PORTARIA Nt 116/2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de 
Patrimônio do Poder Executivo e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICf PIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgãnica Municipal e demais legislação vigente, 

RESOLVE: 

Art. 12. NOMEAR, para compor a Comissão de Patrimônio do Poder Executivo, os 
seguintes servidores: 

1- TAINARA MELO DE JESUS DOS ANJOS - Presidente; 

li -ANTONIO SAMUEL ANDRADE DA SILVA- Membro; 

Ili - JOSÉ MELQUÍADES NETO - Membro. 

Art. 22. No desempenho de suas funções, a Comissão de Patrimônio é competente para: 

1 - cientificar à Chefia para que esta providencie a notificação a todos os envolvidos, com 
antecedência necessária da data marcada para o início dos trabalhos, a fim de viabilizar o acesso 
aos locais em inventário; 

li - solicitar o livre acesso em qualquer recinto, para efetuar levantamento e vistoria de 
bens; 

Il i - solicitar a Detentor de bem patrimoniais elementos de controle interno e outros 
documentos necessários aos levantamentos; 

IV - requisitar servidores, máquinas, equipamentos, materiais e tudo mais que for 
necessário ao cumprimento das tarefas da Comissão; 

V - identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados, 
discriminando em relatório, os suscetíveis de desfazimento, para ciência do Controle de 
Patrimônio; 

VI - propor à Chefia a apuração de irregularidades constatadas; 

VII - relacionar e identificar com numeração própria, os bens que se encontram sem o 
número de patrimônio ou sem o devido registro patrimonial para as providências cabíveis; 

VII I - propor a baixa de bens considerados inservíveis ou não localizados que possam 
como tal ser considerados levando em conta o tempo de vida útil, desgaste ou obsolescência. 

Certificação Digita/· CZ3X8ASU-8DDWW76M-QPHR97VC-SPNFZ7D9 

Versão eletrônica disponível em· http.//doem org.brlba/ítapicuru 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/ 08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - /CP Brasil 



~;fil:;Q oFICIA & Prefeitura Municipal 
de ltapicuru 

Município de ltapicuru 
Prefeitura Municipal de ltapicuru 

Gabinete do Prefeito 

Parágrafo único. A presente Comissão tem a deliberação da regularização do 
Patrimônio, constando da atualização anual do inventário, levantamento, depreciação 
patrimonial e baixa dos bens, em conformidade com as legislações pertinentes à matéria. 

Art. 32. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito, ltapicuru/BA, 19 de fevereiro de 2021. 

JOSÉ MOREIJ:tâHO NETO 
Prefeito 
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