CÂMARA MUN ICI PALDE

BOM JARDIM DE MINAS
PORTARIA Nº 007, DE 20 OE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a nomeação de servidora
respon sável pelo Controle Patrimonial da
C ::'i ,11é1rü ML nicipal de Bom Jardim .
A Vereadora Eliana Maria Nunes, riCJ ex8rcício do cargo de Presidente da
Câmara Municipal de Bom Jardim de Mi118s, e I iütadamente em consonância com o
disposto no art. 32 , parágrafo único , de: .·~_;SOL.•ção da Câmara nº 02/2002, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Patrimonial deste órgão;
CONSIDERA NDO a necessidade de se proceder a um controle e
acompanham ento dos bens integrantes do acervo patrimonial da Câmara Municipal,
para fins de manutenção e preservação ao patrimônio público ;
CONSIDERA NDO a necessidade eve ntual de se proceder à regularização ,
avaliação e inventário físico dos bens , para efe ito ae comprovação de sua existência
e localização, bem como para acom pa 11n:3rr entc, de sua utilização e estado de
conservação ;

RESOLVE:
Art. 1.º Fica designada a servidora Ram.;el je /\lmeida Oliveira como responsável
pelo Controle dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas,
função que será desempenha da con comita nte mente e sem prejuízo das suas
atividades regulares.
19
Art. 2.º Nos termos da Resolução da C2:'Y12 r? 1 02/2002 , caberá à servidora ora
designada desempenha r as seguintes atri bu1::0 '3 s dentre outras correlatas:

Receber os bens patrimoniais adq uirid:Js ou recebidos pela Câmara Municipal e
registrá-los no respectivo sistema ;
1-

li - Manter e controlar o registro dos ber.s
ou sistema de informática;

í 1 ?t.rirnoniais

do órgão, através de fichas

Ili - Promover a identificação dos bens , mediante afi xação de plaquetas ou etiquetas
próprias e devidamente numeradas;
IV - Promover o controle físico quanto a existência e localização dos bens, para
manter os registros atualizados e fided ig nos a ,oentificar eventuais extravios;
V - Controlar as mudanças de locali;t~,J,;ão dos bens, mediante termos de
transferência patrimonial e atualização do~ f':'::J .strcs;
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dos bens que se torna rem
VI - Prom over a baixa patrimonial (des1nco raoração)
, medi ante autor izaçã o da
obsoletos, antieconômicos , oci oso s 0 1... 1 ,~Tr\ í1_1eis
Presidência da Câmara·
'
nte enten dime nto com 0
VII - Trans ferir para a Prefeitura, peri odi camente. media
as e bens inservíveis, para
setor responsável, o estoque de bens oci osos. sucat
ual reapr oveita ment o;
prom over sua alienação, mediante leilão , uu µar a seu event
nte, as inform ações sobre
VIII - Repa ssar à Contabilidade da Câma ra , periodicame
registro contábil;
incorporação e desin corpo ração de ben s, 1x:w:3 o devido
s órgãos ou instituições,
IX - Regis trar a transferência ou cessão cir.: ,_,i: -,s D3 ra outro
quan do autor izada s pelo plenário da Câma ra :
1

tando os servi ços e
X - Zelar pela conservação e re par·_. •.:lc,:, hens , solici
provi dênc ias que se façam necessários p 2Ja t31;
do ativo permanente, reflet indo a sua
sar à Conta bilida de para o
posiç ão no dia 31 de dezembro de cadLi .::,110, e repas
fecha ment o das contas anuais ;

XI - Elabo rar o inventário anual dos

b P. r1~

;
XII - Prom over a reavaliação de bens, qué.,~c. s nsces sário
uais desa parec imen tos ou
XIII - Solic itar providências para ap ur2 ç9,: -, de event
os ou por terceiros;
extra vias de bens ou danos causados por asc,-.t 2s públic
1
te registradas, dos bens
XIV - Mant er o arquivo de escrit ur.:lS pt'/ ; i: ?:: . ,~Pvid amen
prom over a regul ariza ção e
imóve is de propriedade da Câmara M1H; icirJ al, e
atual izaçã o do registro imobiliá rio, quan do íu:- o caso.
tem livre aces so em
Art. 3.º A servidora responsável pelo Cc1r, f,-,11e ~atrimonial

nto e vistoria de bens, não
qualq uer recinto da Câmara para efet'J ,:, r /:';-\'2n tame
:o~ oena de proce sso admi nistra tivo
pode ndo sofre r nenh um tipo de resfri ~:':t- ~
disciplinar.
Bom Jardim de Minas, 20 de _ia rieiro de ?r?"i
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