
       PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

- Estância Balneária 

     

 

Avenida Adhemar de Barros – 1.070 – Porto do Ribeira - Fone/Fax (13) 3848-6810 – CEP 11920-

000 – Iguape - SP 

 

PORTARIA Nº 252, 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE 

LEVANTAMENTO E REAVALIAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES AO 

ACERVO MUNICIPAL. 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do art. 85, incisos II e XIII, da Lei Orgânica 

Municipal . 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Nomear comissão para coordenar os trabalhos de levantamento, avaliação e 

reavaliação de bens móveis e imóveis pertencentes ao acervo municipal. 

I – Membros da comissão de levantamento, avaliação e reavaliação patrimonial: 

a) Presidente da comissão: João Vitor da Silva Freitas, inscrito na cédula de identidade 

RG nº 45.938.059-X-SSP/SP; 

b) 1º Secretário: Darci Helena Ventura Teruel, inscrita na cédula de identidade RG nº 

8.761.430-3-SSP/SP; 

c) 2º Secretário: Carlos Mateus de Menezes, inscrito na cédula de identidade RG nº 

23.269.620-2-SSP/SP. 

Art. 2º - Compete à comissão de levantamento, avaliação e reavaliação patrimonial as 

seguintes atribuições: 

I - normatizar, procedimentos, definir critérios para o levantamento patrimonial, avaliação, 

reavaliação e ou depreciação dos bens da Prefeitura municipal, conforme legislação em 

vigor; 
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II – programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao 

Patrimônio; 

III – os gestores deverão acompanhar, orientar e fiscalizar os trabalhos executados em seus 

respectivos Departamentos e Divisões municipais; 

IV – manter registro dos responsáveis pelos bens patrimoniais; 

V – orientar os Departamentos e Divisões e órgãos vinculados sobre o correto desempenho 

de suas funções com relação ao patrimônio público; 

VI – verificar a inservibilidade ou imprestabilidade dos bens para fins de baixa, devolução 

e/ou leilão; 

VII – avaliar sucatas pertencentes ao acervo patrimonial da Prefeitura, e quando for o caso 

solicitar pareceres técnicos de empresas ou pessoas físicas capacitadas para este fim;  

VIII – viabilizar a avaliação ou reavaliação dos bens móveis e imóveis para fins contábeis; 

IX – emitir pareceres sobre a doação de bens móveis, permitida exclusivamente para fins 

de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

X – emitir termos de responsabilidade conforme relação de bens alocados nos setores e ou 

departamentos; 

XI – viabilizar levantamentos periódicos, inventários anual ou específicos no tocante ao 

uso e disponibilidade dos bens integrantes ao cadastro patrimonial do Município; 

XII – a comissão de levantamento, avaliação e reavaliação patrimonial poderá, ainda, 

avaliar os bens móveis que não possuam valor declarado ou registrado, utilizando como 

parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação do 

bem;  
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XIII – os bens patrimoniais que possuam valores simbólicos ou irrisórios, ou ainda, valores 

superiores ao valor de mercado serão reavaliados ou depreciados, conforme o caso, a fim 

de que possam espelhar a realidade. 

Art. 3º - Entre as responsabilidades dos demais servidores públicos municipais no que 

tange ao patrimônio público, destacam-se: 

I – os bens patrimoniais adquiridos pela prefeitura deverão ser entregues pelos 

fornecedores no setor de almoxarifado central, que somente fará a liberação do bem ao 

setor requisitante após a colocação de chapa contendo a numeração do bem; 

II – a Divisão Municipal de Materiais e Patrimônio somente é responsável pelo 

gerenciamento dos registros patrimoniais, devendo cada servidor municipal 

responsabilizar-se pela conservação do bem utilizado; 

III – transferência, danos ou extravio de bens deverão ser comunicados imediatamente à 

Divisão Municipal de Patrimônio que tomará as devidas providências, inclusive a 

provocação para abertura de processo administrativo quando for conveniente; 

IV – é de exclusiva responsabilidade dos agentes responsáveis de setor, o correto 

preenchimento de planilhas, sistemas, entre outros que se fizerem necessários a realização 

de levantamento patrimonial, devendo cumprir os prazos estabelecidos pela comissão de 

levantamento, avaliação e reavaliação patrimonial; 

V – a Divisão Municipal de Materiais e Patrimônio deverá promover o controle dos bens 

integrantes do acervo da Prefeitura, através de seu cadastro central e de relatórios que 

evidenciem suas alterações, enviados pelos setores vinculados, cadastramento e 

identificação dos bens móveis e/ou imóveis, utilizando para isso formulário próprio, 

sistemas, além de fixar etiquetas de identificação nos referidos bens; 

VI – a Divisão Municipal de Recursos Humanos deverá solicitar termo de responsabilidade 

da Divisão Municipal de Materiais e Patrimônio, dos bens sob a responsabilidade de 

servidor municipal efetivo ou ocupante de cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração ou desligamento da prefeitura municipal ou setor.  
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Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE 

 EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO  

  


