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PORTARIA N" 04/2022 

Dispõe sobre nomeação da Comissão de 
Inventario, Reavaliação, Baixa, Registro, 
Controle e Supervisão do Patrimônio 
Público da Câmara Municipal de 
Altaneira. 

A Mesa da Câmara Municipal de Altaneira. Estado do Ceará, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica do Município de 

Abaneira, e Legislação em vigor. 

CONSIDERANDO a adoção das normas da contabilidade pública, nos termos da lei IV 

4.320/64, no Manual CASP vigente no exereicio e na NBCT 16.10, que norrnatiza a 

avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em entidade do Setor Público; 

RESOLVE: 

Art. I". - Criar a Comissão de Inventário e reavaliação dos bens Patrimoniais 

Permanentes Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Altaneira, que terá o objetivo 

de realizar inventário geral, discriminando de forma organizada e analítica todos os bens 

pertnanentes de propriedade, guarda e uso desta Unidade Gestora, inclusive os que lhe 

são cedidos, e ainda: 

- confirmar a existência física e a localização de todos os bens patrimoniais tombados 

ou não; 

II - informar o estado cle conservação, classificação contábil dos bens inventariados e a 

existência ou não de plaqueta de identificação patrimonial, sendo todas as informações 

registradas em livro próprio para esse fim e no sistema de informatização; 
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11.1 - Avaliar os bens patrimoniais permanentes do Legislativo Municipal 

periodicamente, sempre que necessário, a qual será traduzida através de relatório de 

reavaliação assinado por todos os integrantes. 

Art. 2° - A Comissão de inventário e Reavaliação de Bens Patrimoniais Permanentes 

será constituída pelos seguintes membros: 

I - Presidente: WESLEY ALEXANDRE DE LIMA (CPF: 037.986.553-08) CARGO 

COMISSIONADO 

11 - Membro: ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO (CPF: 414.802.443-68) 

CARGO EFETIVO 

III - Membro: JOSYANNE GOMES ALENCAR (CPF: 058.183.343.-09) CARGO 

COMISSIONADO 

Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE 

PUBLIQUE-SE 

CUMPRA-SE 

Gabinete da Mesa Diretora em, 13 de JANEIRO de 2022. 

Ver. cisco tlaudo pi gueira Soares (PT) 
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