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MATINA 

 

 

QUARTA-FEIRA • 02 DE JANEIRO DE 2019  

ANO XII | N º 963 

 

 

 

PORTARIA Nº. 93, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

“Constitui Comissão para verificação do 

patrimônio da Prefeitura Municipal de 

Matina– Bahia e dá outras providencias.”  

 

 

O PREFEITO MUNCIPAL DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. – CONSTITUIR a Comissão composta dos seguintes Membros: Arleck Magalhães Flores, Gerson 

Henrique Santana Alves, e Jackson Fernandes Carneiro, sob a presidência do primeiro, proceder o 

levantamento patrimonial do Município de Matina.  

 

Art. 2º. –  No desempenho de suas funções, a Comissão de Patrimônio é competente para: 

 

 I – 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; 

 

 II – Solicitar o livre acesso em qualquer recinto, para efetuas levantamento e vistoria dos bens; 

 

 III- Identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados; 

 

 IV- Relacionar e identificar com numeração própria, os bens que se encontram sem o número de 

patrimônio ou sem o devido registro patrimonial para as providencias cabíveis; 

 

 V- Propor a baixa de bens considerados inservíveis ou não localizados que possam como tal ser 

considerados levando em conta o tempo útil, desgaste ou obsolescência. 

 

 VI- 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 a matéria. 

 

 

Art. 3º. – Fica revogadas as disposições em contrário.  

 

 

 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE MATINA– BAHIA, aos 31 

dias de dezembro de 2018.  

 

 

 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal 
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