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CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ 

PORTARIA N° 19/20 18. 

Dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de 
Bens Moveis e Imóveis da Câmara Municipal de Muaná. 

Art. 1°- Fica nomeada a Comissão Permanente de Avaliação e Reavaliação de Bens Móveis 
E Imóveis da Câmara de Muaná, composta pelos seguintes membros: 

Membros Efetivos: 
1- Rubens Fernandes Pires Junior 
2- Maria Helena da Silva 
3- Sirlandia da Silva Martins Souza 

Membros Suplentes: 
1-Neliane da Silva Vale Cota 
2- Waldiquelria Silva Ferreira 
3-Valdileia Reis Freitas 

A comissão será presidida pelo Senhor Rubens Femandes Pires Junior, que será responsável pela 
planejamento (reuniões, prazos) e acompanhamento juntamente com a comissão do andamento 
de todas as atividades que vierem a ocorrer. 

Art. 2°- São atribuições da comissão: 
1- Programar, Orientar, Coordenar e Controlar todas as atividades referentes ao Patrimônio 

da Câmara. 
II- Determinar pactuação contábil dos bens, representado pelo registro das depreciações, vida 

útil econômica, valor residual, considerando como preceito o valor justo dos bens 
móveis de acordo com as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Publico. 

III- Realizar o levantamento, registro e identificação os bens móveis e imóveis, através da 
utilização de formulário especifico e recognição do bem mediante a fixação de 
etiquetas. 

IV- Verificar mediante sondagens periódicas ou específicas o uso e a disponibilidade dos 
bens integrantes do cadastro patrimonial. 

V- Realizar inventário anual dos bens patrimoniais; e esporadicamente ou especificamente 
quando solicitados formalmente. 

VI- Orientar os setores sobre o a execução de suas funções com relação ao 
Patrimônio Público. 

VII- Verificar a inservibilidade dos bens da Câmara para fins de baixa de patrimônio. 
VIII- Emitir pareceres sobre doação de bens móveis, permitida exclusivamente para fins de 

interesse social. 
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Art. 3° Caberá à comissão a catalogação e a analise de bens que não possuam valores 
registrados ou declarados, utilizando como referência o valor do bem no mercado as 
condições de uso e o estado de conservação do bem. 

Paragrafo único Os bens que apresentarem valores superiores ao mercado, exíguo ou 
simbólicos, serão submetidos à reexaminação ou depreciação com a finalidade de refletirem a 
veracidade. 

Dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Muaná (Pa) 27 de junho de 2018. 
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Bruno Giovane Pimenta Rodrigues 
Presidente da Câmara Municipal de Muaná 


