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                               PORTARIA  Nº 2600, DE 24 DE MAIO DE 2019. 

 
INSTITUI  COMISSÃO PERMANENTE 
DE ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E 
INVENTÁRIO DA UG – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.  

                                                         
       O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA,  no uso das atribuições legais, 
conferidas pelo Art. 64, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal,em 
atendimento ao Mem. Nº 0369/2019/FMAS, protocolizado sob o nº 

517887, datado de 24 de maio de 2019 e; 
 
       Considerando a necessidade de fazer o levantamento dos 
saldos de estoques no Almoxarifado Central UG Secretaria 

Municipal de Ação Social material permanente, conforme INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 49/2018. 
 

       Considerando a necessidade de disciplinar, procedimentos e 
responsabilidades, para a realização do inventário patrimonial 
dos bens de Consumo e permanentes. 
 

       Considerando a necessidade de realização  de Inventário 
para atender as necessidades decorrentes do exercício das 
respectivas funções. 

 
       RESOLVE: 
 

 Art.1º - A Comissão Permanente de Almoxarifado, Patrimônio 
e Inventário será  formada preferencialmente por servidores do 
quadro efetivo desta municipalidade. 

 
 Art.2º - A Comissão da UG  - Secretaria Municipal de Ação 

Social, será composta pelos servidores abaixo relacionados: 
 
 

 Alice Aparecida Capucho – Matrícula nº 73913 – Presidente 
da   Comissão 
 
Géssica Gouveia Ferrugine – Natrícula nº74765 – Vice-

Presidente da Comissão 
 
Andrevania de Lima – Matrícula nº 73819 – Membro da 

Comissão 
 
 
§1º- A presente comissão será composta por no mínimo 03 

(três) servidores, podendo chegar ao número de 04 (quatro) 
servidores. 
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§2º- A Comissão será composta por 01 (um) Presidente, 01 
(um) Vice-Presidente, 01(um) Membro, podendo chegar ao número de 
02 (dois) ou mais membros conforme a demanda dos trabalhos. 

  
Art.3º- A Comissão Permanente de Almoxarifado, Patrimônio e 

Inventário também poderá ser integrada por servidores ocupantes 
de cargo comissionado.  

  
       Art.4º- Os trabalhos a serem realizados por esta Comissão 
não serão remunerados por serem de relevância ao interesse 
público. 

 
       Art.5º- São atribuições da Comissão Permanente de 

Almoxarifado, Patrimônio e Inventário no que se refere ao 

levantamento de Inventário: 
  

 I- Conferir os bens patrimoniais existentes, a vista dos 
dados cadastrais e registros contábeis; 

  
 II- Promover o exame físico dos bens quanto à 

especialização, quantidade, estado de conservação e valor; 
  

 III- Completar, retificar, avaliar e regularizar o registro 
e as especializações e proceder a qualquer outra anotação 
relacionada aos bens patrimoniais, sempre  que preciso; 

  
 IV-Apresentar, quando necessário, relatório circunstanciado 

dos fatos apurados nos levantamentos realizados. 
  

 Art.6º- São atribuições de Comissão Permanente de 

Almoxarifado, Patrimônio e Inventário no que refere ao controle 
patrimonial de almoxarifado: 

  
 I– Controlar os bens móveis da aquisição à baixa; 

  
 II– Ajustar os valores dos bens contabilizados: 

  
 III– Reavaliar e reduzir o valor recuperável; 

  
 IV– Depreciar os Bens Móveis e Imóveis; 

  
 V– Supervisionar o material existente em estoque; 

  
 VI– Analisar os documentos que controlam as atividades de 

entrada e saída dos materiais; 
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 VII– Avaliar as condições de armazenamento dos materiais 
estocados; 

  
 VIII– Analisar o funcionamento sistemático do Almoxarifado 

a fim de verificar se o seu gerenciamento está se procedendo de 
maneira a satisfazer as necessidades a que se destina; 

  
  

 Art.7º- Por Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito 
serão nomeados os servidores integrantes da Comissão Permanente 
de Almoxarifado, Patrimônio e Inventário. 

  
 Parágrafo Único – A Portaria deste artigo ainda poderá dar 

outras atribuições a Comissão Permanente de Almoxarifado, 

Patrimônio e Inventário, além das especificadas desde que 

correlatas ao cumprimento de suas atividades. 
  

 Art.8º- Esta Comissão poderá solicitar para o cumprimento 
de suas atribuições, o auxilio da Unidade Central de Controle 

Interno,Divisão de Contabilidade e Secretaria Municipal de Ação 
Social quando entender necessário. 

 
       Art.9°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação e revoga-se a portaria nº 686, de 31 de julho de 2017, 
portaria nº 1294, de 14 de março de 2018 e portaria nº 2168, de 
16 de janeiro de 2019. 

 
 

       PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 
       GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 24 dias do mês 
de  maio de 2019. 

 
 

Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 


