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PORTARIA Nº 038, DE 16 DE AGOSTO DE 2018. 

 

  

 O Diretor Presidente do Fundo de Previdência do Município de São Fidélis, no uso de suas atribuições legais, 

em conformidade com o artigo 151, incisos VII da Lei Municipal nº 1.317, de 01 de junho de 2012; 

 Considerando, a necessidade de estabelecer procedimentos para o levantamento e controle de patrimônio no 

âmbito deste RPPS/FPMSF. 

   

 R  E  S  O  L  V  E: 

 

 Artigo 1º - Constituir Comissão de Levantamento Patrimonial, Reavaliação, Baixa, Controle, Supervisão do 

Patrimônio Público, com o objetivo de realizar o levantamento dos bens e posteriores providências. 

 Artigo 2º - Nomear, para compor a Comissão de Patrimônio deste FPMSF os seguintes servidores:  

SANDRA ROGERIA JARDIM CARDOZO – Presidente 

CELSIANE MAIA MELLO – Secretária  

ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO –– Membro  

JOELSON BRANDÃO MENEZES - Membro  

 Artigo 3º - Para fins desta Portaria, considera-se: 

I. Patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de apreciação econômica, obtida por meio de 

compra, doação, permuta ou por outra forma de aquisição, devidamente identificada e registrada; 

II. Bens móveis - aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados sem perda de valor, 

sendo classificados como materiais permanentes; 

III. Bens inservíveis - todo material que esteja em desuso, obsoleto ou irrecuperável para o serviço público; 

IV. Alienação - procedimento de transferência da posse e propriedade de bens móveis patrimoniais; 

V. Baixa de bens - procedimento de exclusão de bem do acervo patrimonial do FPMSF; 

VI. Descarte de bens - inutilização de bens móveis patrimoniais. 
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 Artigo 4º - 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 inventario;  

II - Solicitar o livre acesso em qualquer recinto, para efetuar levantamento e vistoria de bens, se for o caso; 

III - Solicitar a detentor de bem patrimoniais elementos de controle interno e outros documentos necessários aos 

levantamentos;  

IV - Requisitar servidores, máquinas, equipamentos, materiais e tudo mais que for necessário ao cumprimento das 

tarefas da Comissão;  

V – Identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados, discriminando em relatório, 

os suscetíveis de desfazimento, para ciência; 

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

o devido registro patrimonial para as providências cabíveis;  

VIII – Propor a baixa de bens considerados inservíveis ou não localizados que possam como tal ser considerados 

levando em conta o tempo de vida útil, desgaste ou obsolescência. 

 IX – 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 

à matéria 

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 . Fundo de Previdência do Município de São Fidélis -FPMSF. 

 Publique-se e cumpra-se. 

                      

                                                                                                  

FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA PEREIRA 

  Diretor Presidente 
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